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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „ R e l i g i o - V a l l á s " 1 8 9 7 . ^ ^ l é v i folyamához. 

Vezéreszmék és tanulmányok. 

Quae sursutn sunt, quaerite. X. Y 1. 
A magyar pálos növendékek neveltetése és iskoláztatása, 

BaTtonyvári I, 1, 2. 
Es leborulván imádák Öt, X. Y. 2. 
Az egri érsek újévi főp. szózata. 2. 
Utóhang a milléniumi sz. hangokból, Mohi A. 3, 4, 5, 6. 
A pálos főiskolák belszervezete, Bakonyvári L, 3, 4. 
Zalka J. győri püspök ur főp. körlevele a b. szűz Mária 

győri kegyképéről. 4, 5. 
Sz. Adalbert püspök, Hahnekamp Gy. 5. 
A liturgia nyelve a magyarországi ruthének és románok 

uniójára vonatkozó okiratokban, dr Böhm J . 6, 7, 8. 
Dr Rimely Károly beszterczebányai püspök ur nagyböjti 

főp. körlevele a papsághoz az imádkozásról. 6, 7. 
Égető kath. kérdések, dr Wurster J . 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
A liturgikus nyelvekről, dr Böhm J . 9, 10, 11. 
Az erdelyi Coadjutor kinevezése. 10. 
Sanctissimi Domine Nostri Leonis Divina Providentia 

Papae XIII. Constitutio Apostolica De prohibitione et 
Censura librorum. 11, 12, 13, 14. 

A szláv liturgikus nyelvekről, dr Böhm J . 12, 13. 
Hódolat a pápának. 14. 
A szláv liturgikus nyelv további sorsa, dr Böhm J . 14, 

15, 16. 
Egy ív' története a székesfehérvári Kath. Kör életéből, 

Kiss A. 14, 15. 
A trienti zsinat és a népnyelvek, dr Böhm J . 17. 
A liturgia nyelve a trienti zsinat után, dr Böhm J . 18. 
A liturgikus nyelv és a 17. és 18. század egyházpolitikai 

elvei, dr Böhm J . 19. 20 
C selka Nándor, 20. 
Kálmán Káro'y orsz. képviselő beszéde a képviselőház 

február 26-iki ülésében. 20, 21, 22, 23, 24. 
Kísérletek a 18. század végén és a 19. században a nem-

zeti nyelvnek oltárnyelvvé emelésére itthon és külföl-
dön, dr Böhm J . 21, 22. 

Beszéd, melylyel főmagasságu és főtisztelendő Vaszary 
Kolos bibornok Magyarország hgprimása és esztergomi 
érsek ur a Szent István-Társulat XL1V. rendes köz-
gyűlését megnyitotta. 23. 

A katholikus egyház kebelében levő patriárkátusok és 
szertartások, dr Böhm J, 23. 

Ecce Ancilla Domini, X. 1'. 24. 
A győri csudálatos kép történeti vázlata ; a csudáknak a 

keresztény hitre nézve szükséges volta, Mohi A. 24, 25, 
26, 27. 

B. Canisius Péter jubileuma, Kanäler J . 25. 
Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde a képviselőház már-

czius 3-iki ülésében. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
Isten szolgáinak boldoggá és szenttéavatása, dr Lessenyey 

F. 26, 27, 28, 29, 30. 
NA gyóntatószékről, Capistrano. 28, 29, 30. 
Dr Samassa József érsek ur beszéde a íő'rendiház ápr. 8 iki 

ülésén. 29. 
Krisztus feltámadása, 31. 

Vaszary Kolos bibornok ur húsvéti főp. levele szent 
Adalbert vértanuságának kilenczszázados jubileumáról. 31. 

Lábmosás nagycsütörtökön, dr *** (L. F.), 32. 
Zichy János gróf beszéde a képviselőház márcz. 4-iki 

ülésében, 32. 
„Öntudatlan vallásosság." ValnicseJc B.. 33. 
Beszéd, melylyel dr Schlauch Lőrincz bibornok a diák-

kongresszust Nagyváradon megnyitotta, 33. 
De baptizmo ab haereticis collato. -4- (H. Gy.), 34. 
Marsovszky Endre beszéde a képv. ház márcz. 5-iki ülé-

sében. 34. 
Schlauch bibornok aranymiséjére. Tnn epi czikk. 35. 
Zichy Aladár gróf beszéde a képviselőház márcz. 6-iki 

ülésében. 35. 
Schlauch bibornok beszéde aranymiséjén, 36. 
Szabadelvű! Alanus-tó\, 37, 38, 39. 
Major Ferenpz beszéde a képviselőház márcz. 6-iki ülé 

sében, 37. 
Sanctissimi D. N. Leonis D. P. P. XIII. litterae aposto-

licae, quibus Seminarium Vaticanum cum scholis cano-
nice constituitur, 38. 

Rektori beszéd, mondotta, dr Bognár I. 39, 40, 41. 
Szent Adalbert kilenczszázados jubileumán esztergomi szent-

beszéd, gr Széchenyi M. 39, 40, 41, 43. 
Vissza az Istenhez ! .j."*, 40 
Sanctissimi D. N. Leonis D. P. P. XIII. Epistola Encyclica 

de Spiritu Sancto, 41, 42, 43. 
Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás nélkül, dr Böhm 

j . 41. 44, 46, 47, 4 8 / 4 9 . 
Vaszary Kolos bibornok. hgprimás és esztergomi érsek 

ur főp. levele az autonómiáról és a kongresszusi kép-
viselő-választók összeírásáról, 45. 

Fourier sz. Péter, P. K. 45. 
Az üdv dalaiból. (Köl t ) Palassy S., 47. 
Katholikusok, ne tágitsunk a püspökök oldala mellől! 49. 
Egy országos püspöki konferenczia, egy országos kath. 

kongresszus, 50. 
Az erkölcsi nevelés módszere, dr Steinberger F. 50, 51. 
A szentírás igazolásához, R—sz. 51. 
Vaszary Koíos bibornok üdvözlő levele dr Corzonhoz. 52. 
Katholikus áutonomiai világi képviselőjelölt programm-

beszéde. 52. 

Együázi Okmánytár. 

Decretum Tullens. seu S. Decdati, canonizationis. 16. 
Decretum Mediolan. canonizationis P. Anton. Mariae Zac-

caria. 18. 
Leonis d. P. Papae XIII. litterae apostolicae de privile-

gii8 Americae latinae. 47, 48. 

Nekrológok. 
f Zsinkó István. 9. 
f Kokas József. 15. 
t Cselka Nándor. 20, 21. 
f Mayrhofer József. 39. 
f Benedek Ferencz. 40. 
f Gebe Viktor. 44. 
f Lönhart Ferencz. 52. 



Egyházi Tudósítások. 
AJ Belföld. 

Beszterczebányai egyházmegye. Főp. körlevél az auto-
nómiai választások ügyében. 50. 

Budapest. Boldog újévet. 1. — Zichy Nándor gróf újévi 
nyilatkozatánk veleje. 2. — A győri főpásztori levél. 4. 
— A beszterczebányai főp. levél. 6. — Gyalázatos sé-
relem a kath, egyház ellen. 7. — A levéltitok megsér-
tésének esete. 8 — A „magyar püspökség" és a „ma-
gyar liturgia" a t. házban. 10. — Az erdélyi coadju-
tor rövid életrajza. 11. — Az egri érsek főpásztori 
levele mai vallás-erkölcsi állapotunkról. 16. — Magyar-
ország kultusz- és kultúrpolitikája. 18 — Örök emlé-
kezet okáért valami a néppárt ügyéről. 20. — Kuruzs-
lók és orvosok. 22 — A kath. autonomia. 23. — A 
primás szózata az országhoz : Vissza az Istenhez ! 24. 
— A biboros hgprimás sz.-István társulati beszédének 
hatása a szabadelvű táborra. 25, 27. — Az autonómiai 
mozgalomról. 26. — Az autonómiáról. 27. — A pol-
gári házasság reviziójának bejelentése a tisztelt ház-
ban. 28. — H°gy a kath. vallás Magyarországban 
üldözött vallás, és a magyar liberalizmus mosakodása, 
30. — A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem, 
mint kath. alapítvány ügye a főrendiházban. 30. — 
Szent Béla püspök vértanú halálának jubileuma. 31. — 
Az autonómiáról. 31. — Az autonomia és a néppárt 
akcziója. 32. — A hires „magyar vallás" csődöt jelen-
tett be. 34. — Óvás. 38. — A magyar kath. sajtó a 
Taxii-féle szédelgésről. 38. — A pozsonyi szoboravató 
nemzeti ünnepi 40. — XIII Leo pápa tanítása a Szent-
Lélekről. 41, 42, 43. — Az autonómiai ügy jelen állása. 
44. — Yaszary Kolos bibornok főpásztori levele az 
autonómiáról. 45. — Első nyilt támadás kath. autonó-
miai mozgalmunk ellen. 46. — A dicső királykoronázás 
harminczévi fordulójának hónapja. 52. 

Debreczen. Évzáró vizsgálatok a ,Notre Dame'-oknál. 52. 
Eger. Dr Samassa József egri érsek levele az iparos-kör-

höz. 23. — Két nemzet imája. 24. — Az angolkisasz-
szonyok iskolájának nagy ünnepéről. 34. — Főp. levél 
az autonómiáról. 48, 49. 

Esztergom. XIII. Leo pápa levele a biboros hgprimáshoz 
és ő eminencziájának újévi szózata a főmegye papságá-
hoz. 1. — A holt kéz. 17. — Vaszary Kolos iDÍbornok 
ujabb levele az autonomia ügyében. 48. 

Esztergomi főmegye A főmegyei papság nyugdíjügye 
érdekében. 3. — Autonomiai mozgalom. 50. 

Galgócz. Bérmálás. 44. 
Garam-Sz. Benedek. Egy kis helyreigazítás. 4. 
Győr. Kétszázévi jubileuma egy csodaképnek. 23. 
Gyulafehérvár. Főp. körlevél Majláth gróf coadjutorsá-

gáról. 40. — Segédpüspök urunk itthon. 46. — Főp. 
szózat az autonomia ügyében. 51. 

Kalocsa. Főpásztori ajánlása a Szentségimádó Papok Tár-
sulatának és sz. Ferencz III. rendjének. 24 — Nagy-
böjti főp. körlevél a lelkek üdvének munkálásában való 
buzgóságról. 25, 26. — Püspök szentelés. 34. — Főp. 
rendelet az autoœiai választásokról. 48. 

Messzevidék. „A juhok az ő szavára hallgatnak." 35, 36. 
Nagyvárad. Pályázat a békés-csabai plébániára. 7. — XIII. 

Leo pápa üdvözlő levele Schlauch bibornokboz. 26. — 
Schlauch bibornok diszpolgársága. 28. — Nogáll János 
püspök helynöki szózata a főpásztor jubileuma ügyé-
ben 36. — Schlauch bibornok . főp. levele az autonó-
miáról. 47. 

Nyitra. Főp. körlevél az autonomia ügyében. 50. 
Pannonh'llma. Nagyböjti körlevél. 28, 29, 30. 
PÖCS. A kath. kör ünnepélye. 4. — f Dr Zsinkó István 

(1810—1897.) — Nagyböjti főp. körlevél. 18, 19. 
Pozsony. Templomszentelés hatszázévi fordulója a feren-

czieknél. 26. — A szentferencziek tornyának felavatása. 40. 
Rozsnyó. Főp. intézkedés az autonomiai választások ügyé-

ben. 50. 
Székesfejérvár. Prifach József pápai praelatus és nagy-

prépost elnöki beszéde, a kath. körben. 13. — A megyés 

püspök ur első ezidei szózata a papsághoz. 15. — Főp. 
levél az autonómiáról. 47. 

Szepesi egyházmegye. Főp. levél az autonómiáról. 49. 
Szombathely. Főpásztori körlevél visszatekintéssel a millé-

nium évére. 14 — Püspöki körlevél az autonómiáról. 49. 
Ungvár. A szent Bazil-társulat nagygyűléséről. 1. — Jó-

tékony püspök. 2. — Főp. levél a latin és gör, szert, 
házasfelek gyermekeinek, mely szertartáshoz való tarto-
zásáról. 5. — Nagyböjti körlevél. 31. — „Magyar 
liturgia." 33. — Nagyhét a székesegyházban. 34. — A 
Magyarországból Amerikába kivándorolt görög katho-
likusok védelmére. 39, 40. 

VáCZ. Főp. körlevél az autonómiáról. 49. 
Veszprém. Kath. hitközségi nagygyűlés. 51. 

B) Külföld. 
Bécs. Kath. munkásnők gyűlése. 3. — A vallásos szel-

lem uralmát Bécsben visszavívja. 4. — A keresztény 
szocziális párt Ausztriában és az ő jövője. 9. 

Belgrád. A konstantinápolyi patriarka összetűzése Szerb-
országgal. 11. 

Berlin. II. Vilmos császár és Stöcker prédikátor. 9. — 
Egy röpirat a szabadkőművességről. 21. — A Diana 
Yaughan-ügy eredményei és tanulságai. 37. 

Bologna. Hódolat üdvözítőnknek a százados évforduló 
alkalmából. 44. 

Freiburg. (Svájczi.) Canisius-jubileum. 34. 
Köln. A Taxii-féle világbolondítás vége. 37. 
London. Angolország püspökeinek együttes felirata XIII. 

Leo pápához. 17. 
Páris. A nemzeti jubileum befejezése. 3. — Richard bi-

bornok-érsek levele a Jézus szentséges _ szivének tett 
nemzeti fogadalom negyedszázados jubileumának meg-
ünnepléséről. 5, 6. — Francziaország nemzeti fogadal-
mának negyedszázados jubileuma. 8. — Az egyház és 
a modern Francziaország. 12. — A D'Hulst-emlék-bi-
zottság felhívása. 14. — A római vizsgáló-bizottság nyi-
latkozata a Vaughan-ügyben. 17. — XIII. Leo pápa 
szenzácziós levele a toulousei érsekhez. 32. — A fran-
czia állam hivatalos gyász-istenitisztelete. 40. 

Róma A szent atyáról. A miss Yaughan-féle dolog — 
szédelgés. 8. — A kereszténység alapításának tervezett 
megünnepléséről centennarium alakjában 1900 ban. 16. 
— XIII. Leo pápa beszéde nevenapja és koronázásának 
évfordulója alkalmából. 19. — Hirek a Vatikánból. 23. 
— A Vatikánból. 34. — Névsora a főpapoknak, kik 
Zaccaria Antal éa Fourier Péter szenttéavatásának 
ünnepén szent Péter templomában jelen voltak. 45. 

A „Religio-Vallás" Tárczája. 
Nagypéntekre. (Költ.) Balassy E.-től. 30. 
A honfoglaló magyarok műveltsége. Részlet Volf Gy. 

akadémiai felolvasásából. 38. 

Katholikus Autonomia. 
A legfelsőbb kir. leirat. 41. 
A legutóbbi és a legközelebbi püspöki konferenczia a 

katholikus autonómiáról. 42. 
Az esperesekhez, plébánosokhoz, segédlelkészekhez néhány 

testvéri szó. 42. 
Az autonomiai kongresszus képe. 43. 
Megjegyzések, helyreigazítások, eszmetisztázások. 43. 
Mi nem vonható be autonomiai kezelésbe egyházjogi szem-

pontból. 46. 
Egy lap autonomiai küzdelmeink törtécetéből. 47. 
Az autonomiai mozgalom. 47, 48. 
Az autonomiai kongresszus és a románok. 48. 
Készülődések az autonomiai választásokra. 49. 
A román ajkú gör. katholikusok secessiója. 50. 
Választások előkészítése, jelölések. 50, 51. 
A hét legnagyobb eseménye az autonomiai mozgalom-
ban. 51. . . . . „ . , 
Az erdélyi róm. kath. státus rendkivü i gyulesre az orsza-

* 



gos autonómiával szemben való álláspontjának megál-
lapítása ügyében. 52. — Az autonomia laikus veze-
tésének mozgalma. 52. — A Polonyi-féle 12 pont. 52. 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 

Javaslat a középiskolai vallástanítás reformjára vonat-
kozólag, Buday Gerőtől. 1. 

Katholikus Tevékenység. 

A katholikus munkásnők egyesülete. 13. 
A budapesti Kath. Kör közgyűlése. 19, 20. 
Felhívás a kath. Írókhoz a Sz. I. T. titkári hivatalától. 22. 
Felhívás a IY. nemzetközi kath. kongresszusban való rész-

vevésre. 23. 
Katholikus népkör Budapesten. 24. 
Kérelem a „Megváltásról nevezett Miasszonyunk" ima-

társulat ügyében. 34. 

Katholikus Egyesületi Élet. 

Aquinói sz. Tamás-társaság. 1, 8, 13. 
Szent-István-Társulat 5, 13, 15, 18, 22, 23, 49. 
Zichy N. gróf elnöki beszéde a budapesti sz. Vincze-egylet 

közgyűlésén. 40. 
Pázmány-egyesületi értekezlet. 47. 
Az erdélyi r. k. irod. társulat. 51. 

Irodalom. 

Babik J . Szűz Mária rózsakoszoruja. 1. 
Dr Komlósy F. Az esztergom-egyházmegyei róm. kath. 

iskolák története. 2. 
Báró Pongrácz Julia. A női erények legszebb virágai. 2. 
Fölhívás a Vörösmarti-szobor ügyében. 3. 
Didon-Kiss, Jézus Krisztus. 4. 
A pécs-egyházmegyei r. kath. tanítók Névtára. 5. 
Kolping-Budciy, A kath. legény-egylet feladata. 5. 
Szabó E. A fogyasztási szövetkezet. 5. 
Boldogasszony Anyánk vagyis a lorettói litánia szent-

beszédekben. 5. 
Dékáni Jelentés a Horváth-féle alapítvány két pályáza-

táról. 7. 
Pályatétel uj kitűzése a Horváth-féle alapítványból. 9. 
Csuday-Dugovich, A biblia és a tudomány. 9. 
Dr Récsey V. A kassai dóm régi síremlékei. 10. 
Jordán K. Sz. Márcziusi ibolyák. 10. 
Klasszikus arany Biblia. 14. 
Kozáry Gy. Descartes és sz. Tamás. 15. 
Violet Gy. Vallásos könyvtár I, évf. 1. fűz. 15, 44. 
Haugg L. A mértékletes élet. 15. 

Tóth M. s. I. Lelki kalauz az élet keskeny ösvényén. 15« 
Hippich J . s. J. A rózsafüzér. 15. 
Dr Beindl R. A kath. anyaszentegyház szentelményei. 15. 
Pogonyi B. Sekrestyések és harangozok vezérkönyve. 16. 
Dr Irinyi T. Esketési beszédek. 17, 29. 
Irodalmi és művészeti ünnepély aq. sz. Tamás tiszteletére 

a budapesti közp. papnevelő intézetben. 21. 
Jelentés az egri egyházm. irod. egyesület pályázatáról. 22. 
Pintér K. Irodalmi dolgozatok Vörösmartyról. 22. 
„Katholikus Pedagógia". Uj folyóirat. 
Az egriegyházirod. egyesület pályatételei 1897-re 1898-ra. 25. 
Gerebenics S. Krisztus nélkül — Krisztussal. 26, 51. 
Dr Pompéry A. Jogbölcseleti előadások. 26. 
Dr Fischer L. Lelki beszélgetések. 29. 
Dr Nogáll J . Szentek tudománya. 33, 39. 
Dr Walter Gy. Üdvözlégy Mária. 39. 
Dr Böhm J . A liturgikus nyelvekről. 33. 
Ruschek A. A keresztény dő. 33. 
Dedek Cr. L, kolostorból Kolostorba. 34. 
Scotti elmélkedései papok számára, 4. köt. 34. 
Meschler Adjutus Secundus, Novena a lourdesi Szűz tisz-

teletére. 34. 
Nagy A., kath. hitoktatók könyve. II. k. 34. 
Számord I., Kisded-nevelés és módszertan. 34. 
Szekrényi L , A bibliai régiség-tudomány kézikönyve. 34. 
Károly I., Fejér vármegye története. 34. 
Az egri egyházirod. egyesület ujabb pályatétele. 34. 
Dr Rêcsey V., A pannonhalmi könyvtár dupplumainak 

jegyzéke. 34. 
Dr Mihalovich E., A kegyúri jog. 34. 
Kováts S., Az egyházi zene reformja. 35». 
Gyürky 0 . , A bíboros pedagógus. 35. 
Schaefer J / s. J . A bold, szűz Mária kegyhelyei Magyaror-

szágban. 35. 
Dr Titz A., Katholikus vallástan. I. r . Alaphittan. A 

középiskolák V. osztálya számára. 38. 
Demény D., Alapvető hittan a középiskolák használa-
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Quae sursum sunt, quaerite. 
Az időt tengerhez, folyamhoz hasonlítják a 

költök. Megtehetik, mer t ugyancsak megvan ben-
n ö k a tertium comparationis. 

íme, a tenger is, az idő is megmérhetet len, 
határ talan, ámbár nem végtelen. Az időre gon-
dolva ugy érzi magát az ember, min t aki az 
oczeánon utazik : bármerre néz, mindenüt t , min-
den irányban csak viztömegeket lát partok, vagyis 
határ nélkül. 

Miből képződik a tenger ? Vizekből, melye-
ket bele a folyamok öntenek. A folyamok 
pedig folyókból; a folyók pa takokból ; a pata-
kok erekből, csermelyekből ; ezek ismét cseppek-
ből alakulnak. így alakul az idő is évezredek-
ből, ezek évszázadokból ; a századok évtizedek-
ből; utóbbiak évekből; az évek napokból és a 
napok órákból, perczekből. 

Abban is hasonlit az idő a tengerhez vagy 
a folyóvízhez, hogy állandó mozgásban, folyás-
ban van mindakettő. Halad, tovasiklik, mintegy 
repül mindakettő, még pedig akként, hogy futá-
sukban őket fel tartóztatni , ut jokból visszatérí-
teni, nem áll hatalmunkban, mint a költő pana-
szolja: 

„Oh a szárnyas idő hirtelen elrepül." Elre-
pül visszajöhetlenül. 

Ha már most az embert viszonyba hozzuk 
az idővel, akkor a folyamban fel-felmerülő és 
ismét alámerülő tárgyak ju tnak eszünkbe. Egy 
ideig látjuk, aztán ismét nem lát juk azokat. Az 

ember is felmerül, születik; egy ideig felszínen 
marad, aztán alámerül, meghal. 

Oh mily lehangoló az ember szivére a mu-
landóságnak ez örökös já téka! 

Az ember születik, egy ideig él, i ztán meg-
hal. Miért születik, mi végre él? Vájjon mi dolga, 
mi keresni valója van keresztény embernek a 
földi létben, mely a születéssel kezdődig és a 
halállal végződik ? Vájjon az-e, hogy csupán a 
lentvalókat keresse, mint ezt a pogányok cselek-
szik? Reggel fölkelni, öltözködni, egész napon 
á t a hivatás igáját húzni; enni, inni, aludni; 
érzéki vágyakat táplálni, a környezettel vesződni 
vagy éppen veszekedni; egyszer-másszor szóra-
kozni s ekközben pár pil lanatra ezer gondtól, 
baj tól megpihenni. Aztán, mikor végre erejét 
k imerí te t te , életműszereit elkoptatta, mint a 
tengerbe dobott kő, elenyészni ; elenyészni nyom-
talanul , örökre? Vájjon csak ennyiből állana az 
Isten által maga képére a lkotot t és Istenfia 
ál tal vérrel megváltot t embernek a földi dolga? 
Merő képtelenség. Hiszen már testének egyenes 
alkotása elárulja, hogy többre hivatalos, mint 
szemeit földre szegző állatként csupán csak a 
lentlevőket, a testieket, a mulandókat keresni. 
Mit mondjak halhatat lan lelkéről, melynek min-
den tehetsége arra utalja, de nemcsak utalja, 
hanem arra képesiti is, hogy a tér és idő ha-
tárain tul a keresztény tökéletesség magasságába 
s ezen keresztül odaszállani igyekezzék, ahol 
Krisztus van, az Atya-Isten jobbján. 
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2 RELIGIO. 

Valóban, keresztény ember, ki mél tóságának 
és rangjának nemcsak czimét és jel legét viseli, 
hanem azoknak felelősséggel iáró súlyát érzi : 
nem tagadha t j a , hanem meg kell vallania, hogy 
magasabbra született: hogy t e h á t az o t t fenvaló-
ka t keresni reá nézve törvény, életszabály, mely 
alól nem vonha t ja ki magá t anélkül, hogy meg 
ne t agad ja rendel tetését . 

Es e föúséges h ivatás tuda tában ugy kép-
zeli magát , min t a léghajós, akinek rendel te tése 
— éppen azért, m e r t léghajós — a magasba 
szállni, oda, ahol üdébb a lég, vonzóbb a t á j és 
a honnét elragadó a ki látás ; vagy annak hely-
zetében képzeli magát , aki mérhete t len tengere-
ken á t egy bizonyos helyre utazik, a hova egy 
e l lenál lha ta t lan vágy vonzza, és a hol reá bol-
dogság vá r : a szerető szivek boldogsága. 

Azonban másként érzi, t apasz ta l ja magában 
az ember, hogy a fönvalók keresése, a lélek 
szárnyalása földön tul i regiókban, nem oly köny-
nyü feladat. Mert először is lehetet len azoktól a 
kötelektől , melyek az ember t a földhöz kötik, 
erős munka nélkül szabadulni, mikén t a lég-
gömb is csak akkor szálhat fölfelé, miu tán a 
köteleket , melyek azt a földhöz erősí tet ték, meg-
oldot ták vagy elvágták. De másodszor, hogyha 
éppen emelkedőben is van a hajó, nem szárnyal 
mindig oly gyorsan, min t a léghajós szeretné. 
Megterhelve érzi magát , min tha valaki, vagy 
valami reá e l lenhatás t gyakorolna. Ahhoz ér tők 
tudják , hogy a föld vonzó erejének m u n k á j a ez. 
I lyenkor a k k é n t segit magán a hajós, avval 
könnyebbi t i meg szárnyalását , hogy a magával 
hozott t e rhe t kidobálja a kosárból. 

Hasonlóképpen kell cselekednie a fönnvalók 
keresésére megindult léleknek is. Mihelyt észre-
veszi, hogy szárnyalása nem elég biztos, nem 
elég gyors, igyekezzék a magával v i t t tes t i ki-
vánságok és földi érzület terhetől megszabadulni. 
Akkor Is ten segitségével megközelit i vagy éppen 
el is éri a keresztény tökéletesség magasságát . 
Tehá t nem lesz oka megbánni , amiér t élt, küz-
dött , f á rado t t ez arasznyi földi lé tben; mer t hisz 
győzedelmesen kerü l t ki abból a tusából, melyet 
Goethe .Fímsí-jában igy je l lemez: 

Ivét lélek él az én szivemben, 
Egyik a másiktól elválna szivesen 
Az egyik hő érzéki vágygyal 
A föld rögéhez köt, lánczol ; 
A másik olthatatlan vágyat érez 
Repülni a nagy ősök szelleméhez. 

x. r. 

A magyar pálos növendékek n e v e l -
tetése és iskoláztatása. 

(Noviciátus, philosophia és theologia.) 

A XVI. században a pálosrend hanyatlását hazánk-
ban nem egyedül a kolostorok csekély száma okozta, ha-
nem inkább azon sajnos körülmény, hogy azon csekély-
számú tagot, a kik a szerzetességre nézve kedvezőtlen 
viszonyok daczára pálosokká lettek, sem tudták kellőleg 
kiképezni; mert hiányoztak sz eszközök: nem volt a szó, 
valódi értelmébeu vett novicziátusuk, philosophia és theo-
logia-faknltásuk. Épen azért a rend reformálása alkal-
mával Stassewszky és utódai a legfőbb gondjukat mindenek 
lölött arra forditották, hogy e hiányokat mielőbb pótol-
ják. Bondorfban állítják fel a noviciátust s később 1742-
ben Sajó-Laádon szerveznek egy másodikat, a melyet 1778-
ban a csendesebb és kevésbé látogatott Nosztrára vitték át. 

A novicziusok felvételét háromszoros szigorú vizsgálat 
előzte meg. Midőn valamely if jú a rendbe való felvételért 
folyamodott, megbizták a környékbeli pálosokat, hogy 
vizsgálják meg születését, végzett tanulmányait s erkölcsi 
életét. Ezen előleges vizsgálatot teljesitő atyák az ered-
ményt irásba foglalták, a melyet átadtak a folyamodónak, 
a ki azzal megjelent a generális, vagy proviocziális előtt. 
I t t a hozott levél átnézése után különösen arra fektették 
a fősúlyt, h'cgy kitudják, váljon igaz. Istennek tetsző 
szándék s nem anyagi érdek birta-e a folyamodót arra 
hogy a rendbe való felvételért esedezzék. Ha a vizsgálat 
eredménye kedvező volt, akkor elküldött?k a novicziátus 
helyére, a hol az utolsó vizsgálaton esett át, a mely 
után beöltöztették. E két utóbbi vizsgálaton szavazattal 
döntöttek a vizsgáló tagok s csak akkor vették fel a 
jeleltet, ha az szavavattöbbséget kapot t ; mert még a 
szavazatok egyenlő megoszlása alkalmával is elbocsájtot-
lák, minthogy a rend többsége, a kiket a szavazók 
képviseltek, nem volt mellette. A ki megfelelt az előirt 
feltételeknek, azt felvették, származott legyen aztán bár-
mily szülőktől. Különösen kedvelték, ha protestánsokat 
tudtak rendjüknek megnyerni. A felvételből egyedül a 
zsidó származásúak voltak kizárva. S ebben oly szigorúak 
voltak, hogy 1703-ban Banlovics Lajos provincziális 
egy oly if jút vetett vissza, a ki harmadíziglen származott 
caak zsidó szülőktől. 1722-ben pedig Fr. Ödön már 7 
hónapig volt novíczius, a midőn kiderült ró'a, hogy 
zsidóktól származott; s jóllehet már öt éves korában 
megkeresztelték s a novicziátus elöljárói hivatkozva az 
egyház szabályaira a legmelegebben ajánlot ták; mégis 
Wayay András provincziális visszavetette. Mert elis-ueri 
ugyan a provincziális levelében, hogy azon körülmény, 
hogy valaki zsidó szüléktől származik, senkit sem aka-
dályoz az egyházi rendbe való lépésben : de tekintetbe 
véve azon körülményt, hogy származása miatt a rendtár-
sak folytonos csipkelődéseinek lenne kitéve, a miből 
azután szomorúság, ellanyhulás, sőt a regulának megvetése 
s igy örök kárhozata származnék ; továbbá tekintetbe 
véve a zsidó származású dominikánus Bucert, a ki a 
reformáczió alkalmával az egjház ellen küzdött szóval 
és írásban ; a jezsuita gráczi elöljárót, a ki csak sziolette 
a megtérőt, később elveszett az egyházra nézve ; a lengyel 
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pálost;, a ki uzsoráskodott; a pozsonyi kanonokot, Fabrit, 
a ki börtönben végezte életét: mindezen zsidó származásút 
tekintetbe véve, a kik az egyháznak nem hasznára, 
hanem kárára váltak : Ödön frátert a provincziális a 
rendből elbocsátotta. 

A novicziátusban, a melynek a ház perjele volt az 
igazgatója, a vezetője pedig a noviczius-mester, a ki mindig 
a ház suppriorja volt, a jeleltek megtanulták az imád-
kozást, a rend szabályait és szokásait ; szolgáltak és 
olvastak az ebédlőben, eljártak a kórusra s külön tanár 
vezetése alatt mindennap legalább egy egy óráig gyako-
rolták az egyházi éneket, a melyre a pálosok oly nagy 
súlyt fektettek, hogy a ki nem volt benne eléggé jártas, 
azt fel sem szenteltették. A novicziátus ideje alatt, a mely 
egy évig tartott, ismét háromszoros approbátiónak (vizsgá-
latnak) vetették alá a novicziust; s ha azt tapasztalták, 
hogy megfelel a kívánalmaknak, akkor miután örökségé-
ről érvényesen végrendelkezett ; ha meg volt a törvényes 
kora (17 évj, beesküdtették. 

A novicziátus után két évi philosophiára küldöttét 
a melynek elvégzése után vagy scholarum magisternek 
(gymnasiumi tanitó) ment Pápára vagy Újhelybe, vagy a 
theologia speculativára, a mely 4 évig tartott. A theologia 
speculativára csak a tehetségesebb növendékeket bocaájtot-
ták, mig a gyengébbek az úgynevezett morális (casuistika) 
theologiát végezték két év alatt. 

(Vége köv.) 

EGYBAZÏ TUBOSITÁSOK.. 
Budapest, jan . 1. Boldog újévet! — 
Nekünk, kik a keresztény vallás isteni befolyása 

alatt élünk, az a különös fensőbbségünk van a nem-
keresztény emberiség fölött , hogy mi, mikor boldog-
ságot kivánunk egymásnak újévkor , nem já t szunk 
a szavakkal, hanem valóságot mondunk, mert a bol-
dogság, a valódi boldogság, a lélek boldogsága, az a 
legtel jesebb mér tékben rendelkezésünkre van bocsátva, 
tu la jdonképpen nemcsak újévkor , hanem életünk min-
den pillanatában, az év minden perczében. Csodálatos 
és imádandó kegyessége az Ur Is tennek ugy akarta, 
hogy Krisztus Urunk az Is ten üdvözítő igéje hirdeté-
sének megkezdését egy nagyszabású beszéddel indí tot ta 
meg a boldogságról, az ő kimerí thetet len tanulságokat 
re j tő hegyi beszédében a nyolcz boldogságról. 

Az embernek egész czélja, úgymond Bossuet, az, 
hogy boldog legyen. Jézus Krisztus nem másért szállt 
le a földre, mint hogy boldogságunk eszközeit ke-
zünkre szolgáltassa. Abba helyezni a boldogságot és 
ott keresni azt, a hol igazán van, forrása minden jó -
n a k ; ellenben minden rossz abból fakad, ha valaki 
abba helyezi s ott keresi a boldogságot, a hol az való-
ság szerint nincsen. Mondjuk tehát bátran és e rősen: 
E n boldog akarok lenni! De lássuk, hogyan kell azt 
eszközölni: lássuk a czélt, melyben áll a mi boldog-
ságunk, lássuk az eszközöket, melyek boldogságra ve-
zérelnek. 

A philosophiára világiakat is vettek fel, a kik a rend 
növendékeivel együtt tanultak. 

Krisztus Urunk hegyi beszédében a nyolcz bol-
dogságról ugy beszélt, hogy valamennyiben, más és 
más név alatt, ugyanazt az egy czélt tünte t te fe l : az 
örök boldogságot más és más név alatt. Ez is Bossuet 
tanitása. Az első boldogságé, vagyis a boldogság első 
u t j áé mint „ország". A másodiké mint igéret földje. 
A harmadiké mint igazi és tökéletes megvigasztalódás. 
A negyediké mint minden vágy kielégítése. Az ötödiké 
mint az irgalmasság végső cselekedete, mely minden 
rosszat eltávolít, és minden j ó t meghoz. A hatodiké 
a maga nevén nevezve az örök boldogság lényegét, 
az I s ten látása, „mert meglát ják az Is tent" . A hete-
diké, mint az Is ten fiaivá fogadtatásunk tökéletessége, 
„mert Is ten fiainak hivatnak". A nyolczadiké, még 
egyszer, mint a mennyeknek országa, „mert övék a 
mennyeknek országa". 

A czél tehát mindenüt t ugyanaz : az örök boldog-
ság. Erre , a nyolcz boldogságról szóló világhírű hegyi 
beszédében, Krisztus Urunk nyolcz főutat, nyolcz fő-
eszközt je löl t ki elibénk. Nevökön nevezve ezeket a 
Krisztus Urunk által boldogságra vezetőkül hirdetet t 
eszközöket, a keresztény ember a következő oktatást 
k a p j a : Légy lelki szegény, szelíd, sírj, éhezzed és 
szomjúhozzad az igazságot, légy irgalmas, tiszta szívű, 
békességes, szenvedj az igazságért és — boldog leszesz, 
igazán, tel jesen, kimondhatat lanul , most, és az örökké-
valóságban mind örökké. 

E b b e n a szellemben, ebben az irányban, ennek 
a krisztusi oktatásnak felülmulhatlan emberszerető 
melegségével kivánunk e sorokkal mindenkinek boldog 
u j esz tendőt! ?? 

Esztergom, decz. 31. XIII. Leo pápa levele aMbo-
ros }ierczegprimáslioz és ő eminencziújának újévi Szózata a 
főmegye papságához. — 

LEO PP. XIII. 
Dilecto Filio Nostro CLAUDIO tit. S. Martini in 

Montibus S. R. E. Presbytero Cardinali YASZARY Archi-
episcopo Strigoniensi. 

Strigonium. 
Dilecte Fili Noster. 
Salutem et Apostolicam benedictionem. 

Quas Christi natali redeunte die, litteras ad Nos 
dedisti observantiae testes libenter admodum accepimus. 
Multa quidem attigisti de caritate Nostra tum erga te 
tum in univeraam Hungarorum gentem ; quae omnia te 
memori animo fovere pergratum habemus. De benevolen-
tia autem, quam tibi populoque tuo in posterum etiam 
adhibituri sumus, minime dubites. Interea, dum de delato 
officio gratias agimus, apostolicam benedictionem, dilectio-
nis Nostrae pignus, tibi ac fidelibus tuae vigilantiae 
commissis amantissime impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXI. Decembris 
MDCCCXCYI., Pontificatus Nostri anno decimo nono. 

LEO PP. XIII. m. p. 
Yesperascente iam anno, quem, natalis patriae mil-

lesimi memóriám obeuntes celebravimus undique solem-
nem, baud sine commotione animi respicimus ad exactas 
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4 RELIGIO. 

sanctae laetitiae ferias, novitate mirabiles, ubi iustae in 
tanta rerum inclinatione obliti causarutn acerbitatis, 
deponentesque tristes voluntaria oblivione malorum ima-
gines, voluptatem nostram liquidissimam, cum universae 
gentis laetitia sociavimus. Dies hi laetiores, communibus 
omnium votis ac certantibus, omni caerimoniarum genere 
religionis simul atque patriae amori consecrati, cum 
praeclaris mensium superiorum solemniis débita pietate 
peractis, cumque festivitatibus civilibus, externa pompa, 
incl i toi tem splendore atque magna frequentia celebratis, 
evanuerunt, non item avita virtus et paterna haereditas, 
quae nos ad studium et amorem patriae vocavit, ad 
eumque palam publice profitendum et inusitato etiam 
modo ruanifestandum stimulis gloriae ferventioribus 
concitavit. 

Nunc vero, quum extrema anni, acceptorum mune-
rum coelestium renovare iubent memóriám, dum sublatis 
in coelum oculis iteratas D. 0 . M. gentium Patri et 
sospitatori omnipotenti gratias agimus, quod nos nostram-
que gentem universam, licet immeritam, tot tantisque 
cumulaverit sequestra Magna. Domina beneíiciÍ3, haud 
absimilibus animi sensis, verbis item paternae dilectionis 
in exitu veteris novique limine anni affari vos cupimus 
Ven. Fratres ! qui sccii laborum estis apostolicorum si-
mul atque dolorum, portantes pondus diei et aestus : qui 
insuper unius eiusdemque sanguinis necessitudine con-
iuncti, earo estis de nostra carne ac filii praedilectae 
patriae. 

Quod igitur caput est Ven. Fratres, concordibus 
hodie precibus adeuntes thronum diviniae Maiestatis, 
fervidius ac alias unquam oremus, ut qui petentibus po-
stulata concesserat, eosdem non deserens ad praemia iü-
tura disponat ; simulque resuscitemus gratiam, quae data 
est nobis per manuum impositionem, quo digni simus 
eius ministri, qui nos coelesti mandato instructos misit 
ut doceremus oaines gentes. 

Seimus etenim legiferum nostrum esse Christum, 
quem Deus constituit doctorem universorum, qui „appa-
ruit omnibus hominibus erudiens nos ut abnegantes om-
nem impietatem et saecularia desideria, sobrie et iuste et 
pie vivamus in hoc saeculo." 1) Omnes itaque diligentiae 
numéros in excolenda vinea Domini implentes, in primis, 
quia sal terrae et lux mundi esse debetis, sana doctrina 
vitaeque integritate fidelibus praelucete „ad consumma-
tionem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem 
corporis Christi." 2) Quoniam vero ministri sumus Christi, 
íidei consummatoris nostrae ac pacis auctoris, monemus 
Vos Ven. Fratres ac obsecramus tamquam Alios ut sedula 
navitate custodiatis etiam his male feriatis diebus sanctae 
religionis decora, fervoremque ecclesiasticum cum patriae 
amore sotietis ut in pristinum florem restituatur. 

Quas si sectemini virtutes Ven. Fratres magnique 
nominis maiorum exempla, non utique difficile erit perferre 
labores, tolerare dolores et alacri animo praelia Domini 
dimicare. L"t autem cunctis moliminibus vestris „pro Deo 
et Patria" suseipiendis secundet sua semper coelesti aura 
Spiritus Sanctus, est quod vobis singulis et universis, pro 

1) Tit. II. 11, 12. 
2) Eph. IV. 12. 

novi anni auspicio bene ominatis verbis praecamur, 
dilectionis dernum adiieentes paternae testem, archiprae-
suleam benedictionem. 

Ungvár, deez. 27. A szent JBazil-társulat nagygyű-
léséről, — melyben az egész ország figyelmét felkeltő 
jelenet volt Sass Bertalan eperjesi püspöki képviselőnek 
kijelentése, az itt megjelenő „Kárpáti Lapok"-ban a kö 
vetkező tudósítás jelent meg : 

A sz. Bazil-társulat e hó 20-án tartotta meg nagy-
gyűlését. A gyűlésen, mely a papnevelde egyik iskola-
termében tartatott rreg, szépszámú társulati tag jelent 
meg ugy az egyháziak, -mint a világiak köréből. Az élénk 
lefolyású gyűlésnek főbb mozzanatait a következőkben 
adhatjuk. A gyűlés megkezdése előtt küldöttség menesz-
tetett Firczák Gyula püspök, a társulati védnöknek, vala-
mint Sass Bertalan praelatus s eperjes-egyházmegyei ka-
nonok s Vályi János eperjesi püspök, társulati tag kül-
döttének meghívására. Firczák Gyula püspök a gyűlésen 
nem jelenhetett meg, azonban a küldöttség előtt kifejezte 
a nagygyűlés iránti érdeklődését. A küldöttség ezután 
Sass Bertalan praelatus-kanonokot hívta meg, ki kis vár-
tatva megjelent a gyűlésteremben, ahol lelkes éljenzéssel 
fogadták. Erre kezdetét vette a gyűlés. Jankovics János 
kanonok, társulati elnök, megnyitó beszédében örömmel 
űdvözlé a megjelent tagokat és elnöki jelentésében a tár-
sulat rövid .történetét és a jövő teendőit fejtegette. — A 
jelentés felolvasása után felemelkedett Sass Bertalan prae-
latus-kanonok s felolvastatta az eperjesi püspök ő méltó-
ságának iratát, mely egy, e czélból összehívott értekezlet 
jegyzőkönyvének alakjában azt foglalta magában, hogy 
Vályi János püspök, amennyiben a társulat feloszlik és 
eddigi működése meddő volt, — a társidati védnöki 
tiszttől visszalép, és a társidat vagyonának felét : egy-
ezer forintot az eperjesi egyházmegye javára leéri ki-
szolgáltatni. — A gyűlés tagjai erre Kaminszky Géza 
képezdei igazgató beszéde után egyhangúlag kijelentet-
ték, hogy sem a társulatot fel nem oszlatják, sem pénzt 
nem adnak; Sass Bertalan praelatus látva küldetésének 
sikertelenségét, Chôma Gyula eperjesi f'őgymnasiumi hit-
szónok s egyházmegyei kiküldött kíséretében elhagyta a 
gyüléstermet. — A gyűlés sajnálattal vette tudomásul a 
fenti kijelentést, és elhatározta azt, hogy az eperjesi 
püspök ő méltóságát ismét felkéri a további védnökségre, 
mire azonban, ugy hisszük, nem lehet kilátás. A társulat 
választmánya ezután előterjészté a jövőre vonatkozó 
programmját, mely népiratkák, naptárak, tankönyvek 
kiadását öleli fel. A különböző indítványok letárgyalása 
és Gebe Demeter volt társulati igazgató megszámadoltatása 
után a tisztviselők választására került a sor. A tisztikar 
maradt a régi azzal a különbséggel, hogy a leköszönt 
társulati igazgató : Gebe Demeter helyére egyhangúlag 
Kaminszky Géza ungvári képezdei igazgató választatott 
meg. A gyűlés folyamán érkezett meg Drohobeczky 
Gyula, körösi püspök távirata, melyben a szent felaján-
lott társulati védnökséget készséggel elfogadja. Az elnök 
záróbeszéde után a gyűlés 1 órakor délután befejeztetett. 
Ugyanezen alkalomból a papneveldében 25 teritékü ebéd 
volt, melyen a káptalani tagok közül megjelentek Gebe 
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Viktor nagyprépost kanonok, Turjay János kanonok, 
Csopey Gábor ungmegyei fôesperes, s többi vidéki lelkész 
valamint néhányan a központi papságból. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Javaslat 

a középiskolai vallástanítás reformjára vonatkozólag. 

Midőn a nagyméltóságú püspöki kar a középiskolai 
vallástanítás miként való megoldására vonatkozólag kebe-
léből egy bizottságot küldött ki, ezzel reményt nyújtott, 
hogy ezen nagyfontosságú kérdés minél előbb a megoldás 
állapotába jusson. Alig hiszem, hogy volna valaki, a ki 
ezen kérdés megoldását olyformán képzelné, bogy az 
egyház hatóságok a vallástanárok közvéleményének meg-
hallgatása nélkül rendeletileg intéznék el ; vagy pedig, 
hogy össze ül egy tudós testület, a mely az elvont theo-
riák alapján és az ide vágó didaktikai szabályok figyelembe 
vételével, a nélkül intézné el, hogy az általános véleményt 
Vénybe ne vette volna. A megoldás sikeres keresztül 
vitelére feltétlenül szükséges, hogy szakszerű kezekre 
bizassék ; tehát a püspöki kar bizzon meg néhány vallás-
tanárt a kidolgozással és pedig minél előbb, hogy már a 
jövő (97—98) iskolai évben a módosítás foganatosítható 
legyen. Azonban kétségtelen az is, hogy minden fontosabb 
szellemi vívmány csak is az összességben rejlő hatalmas 
motor segítségével alakul át oly erővé, melynek hatása 
van. Azért szükséges, hogy a modósitás a vallástanárok 
közvéleményének meghallgatásával történjék. Miben nyil-
vánul a'közvélemény ? Talán néhány czikkelyben? Vagy 
talán néhány táblázatos tanterv javaslatban ? Ez nem 
vaU'-zínü, bár minden vallástanár meg is van győződve a 
jelenlegi állapotok tarthatatlanságáról, azért még sem 
teszi a folyóiratok utján észrevételeit, ha még ez physikai-
lag lehetséges volna is. — Javaslatom tehát ez : 

Bízzon meg a nagyméltóságú püspöki kar néhány 
vallástanárt azon kötelezettséggel,- hogy dolgozzák ki a 
középiskolai vallástanítás módosítását, melyet záros határ 
idő alatt a püspöki karnak benyújtanak, mely munkálatok 
nyomtatásban minden egyes vallástanárnak azon meg-
hagyással adatnék là, hogy esetleges észrevételeit és óhajait 
is hozzá csatolja. 

Ezen javaslatomat azon megjegyzéssel- kisérem, hogy 
a kidolgozással megbízandó vallástanárok ugy a munká-
latok megkezdése előtt, mint pedig utána közös megbe-
szélés tárgyává tennék raukálataikat, mely tanácskozások 
vezetését senkisem volna bivatottabb vezetni, mint Mél-
tóságos és Főtisztelendő Fehér Ipoly dr főapát úr, ki 
tiz éven át volt a szegedi tankerület kir. főigazgatója, 
ki tanács és útbaigazítás adásra a legilletékesebb, ki 
jól ismeri a középiskolai életet. 

A beérkezett megjegyzéseket a kidolgozással meg-
bízott vallástanárok egyenkint s közösen targyalás alá 
vennék s igy elkészülne a végleges munkálat, melyet 
jóváhagyás végett a nagyméltóságú püspöki karnak benyúj-
tanának. 

A midőn ezen javaslatommal nyilvánosan fellépek, 
azon meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy nem az 

egyéni véleményekre, hanem az eszmecserékben megtisztult 
és kijegeczesedett igazságokra van szükség. 

Zombor 96. XII. 9. Buday Gerő 
zombori hittanai?. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
Az Aquinói Sz, Tamás Társaság közgyűlése. 
A müveit józan gondolkodás legnagyobb kincse 

egy-egy nemzetnek. Ezt a bölcselő tanulmányok öntik be 
a lelkekbe. Semmire ugy szólván nincs nagyobb szüksé-
günk ebben az országban, mint hogy a bölcselő gondol-
kodás a magyar nemzet körében a keresztény vallással 
összhangzásban maradjon és haladjon előre. Ennek a leg-
tökéletesebb bölcseleti módnak művelésére válalkozott a 
fent nevezett nagyérdemű társaság, a mely évi rendes 
közgyűlését f. hó 29 én tartotta meg a kitűzött programm 
szerint. Elnökölt dr Steiner Fülöp székesfejérvári püspök 
ur mint védnök. Megnyitó beszédében az igazság miben-
létéről értekezett s annak szerény és őszinte kutatására 
buzdította a tagokat. A lelkes éljenzéssel fogadott buzdító 
beszéd után Kiss Jáoos dr alelnök olvasta fel a társaság 
működéséről szóló jelentését. 

Ezután Purt Iván dr titkár tett jelentést a tagokról 
s a társulat pénztári állapotáról. A jelentés szerint a 
társulat alaptőkéje 1900 frt. Ez évi bevétele 183 frt 77 kr, 
kiadása 61 frt 91 kr. Mayer Károly a társulat alapító, 
Hahn Antal dr kolozsvári kegy. r. tanár pedig pártoló 
tagja lett. Majd ujabb 3 évre megválasztották a tisztvise-
lőket: Bognár István dr egyetemi rektort elnöknek, 
Kiss János dr egyetemi m. tanárt alelnöknek, Part Iván 
dr tanulmányi felügyelőt első titkárnak s Gyürky Ödön 
dr középiskolai tanárt második titkárnak. Uj rendes 
tagokul megválasztották a következőket : Sarmaságh Géza, 
főgimnáziumi tanárt Szatmárról, Urbán Juvenális Szent-
Ferencz-rendi rektort Szegedről és Vas Albert dr theolo-
giai tanárt Gyulafehérvárról. A gyűlés utolsó tárgya 
Szalay Hubert püspöki titkár, rendes tág igen magvas 
felolvasása volt: „A lélek szellemiség Sz. Tamásnál", 
melyben az ismeretszerzésből vett érvek voltak értékesítve, 
a törekvő élet mellőzésével. A felolvasás után maga az 
elnöklő püspök fejezte ki elismerését az előadónak. Azután 
Való Simon szemináriumi aligazgató tolmácsolta az uj év 
alkalmából az elnök előtt az egyesület jó kívánságait, 
mire az ülés Steiner Fülöp püspök éltetésével ért véget. 

Kiss János dr jelentése. 
Méltóságos püspök, védő ur! 
Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Midőn a jelen közgyűléssel a társulati évet be-
fejezzük s évi működésünkről magunkkal számot vetünk 
es másoknak számot adunk, mély hálánkat nyilvánítjuk 
a jóságos isteni Gondviselés iránt azért a kiváló kegyért, 
hogy a keresztény szellemű bölcselettudomány ápolására 
és "fejlesztésére az angyali Mester égi pártfogása alatt 
társaságban egyesülve, tömörülve működhettünk. Továbbá 
nagy köszönetet mondunk mindazoknak az emberi ténye-
zőknek, melyek törekvésünkben hathatósan támogattak 
első sorban mélt. Steiner Fülöp dr. püspök, védő urunknak 
ki ügyeink menetét folyton nagy figyelemmel kisérte, 
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gyűléseinken, mikor csak tehette, jelen volt s munkál-
kodásunkban irányítani és mes ferünk s7. Tamás hű köve-
tésére ösztönözni meg nem szűnt s a szent ünnepek fára-
dalmai és az idő mostohasága daczára mai közgyűlésün-
kön is megjelenni, sőt tanulságos, irányító előadásával 
minket ka'auzolni kegyeskedett. Köszönetet mondunk to-
vábbá a S.'.ent-István-Társulat nagyérdemű elnökségének, 
hogy gyüléstermét mindenkor készséggel átengedte össze-
jövetelünk sziuhelyéül. Köszönet az uj alapító és pártoló 
tagoknak, kik anyagi hozzájárulásukkal és csatlakozásuk 
erkölcsi erejével ez évben is támogatták társaságunkat. Es 
köszönet a hazai sajtónak, mely folyton érdeklődéssel 
kísérte társaságunk működését s elismeréssel jegyezte föl 
életének kifelé is nyilvánuló mozzanatait. 

Társaságunk működésének főrészét az elmúlt évben 
is, mint az előzőkben, a felolvasó ülések képezték, az ott 
ismertetett dolgozatokkal. Az egész évben a maival együtt 
hét felolvasó ülést tartottunk, nyolcz értekezés felolva-
sásával. A felolvasók közül kettő a metafizikából vette 
tárgyát : dr Hajdú Tibor „Az örök világ lehetőségének 
kérdéséről", dr Szalay Hubert pedig „ k lélek szellemi-
ségéről sz. Tamás szerint" értekezett. 

Egy tag ismeretelméleti dolgozatot mutatott be, 
történeti keretben: Kozáry Gyula „Aquinói szent Tamás 
és Descartes ismeretelméletét" tárgyalván. 

Komárik István rendes tag a lélektanból vette 
tárgyát : „A praedeterminatio physica és az akarati 
szabadság körül támadt tévedések" czimen értekezvén. 

Sarmaságh Géza pártoló tag erkölcstani tárgyat 
választott: „A kifejlődési tan és erkölcstan." 

Krammer György dr a természeti jog terén mozgott, 
midőn „Az állam- és az államhatalomról* értekezett, 
birálat alá vévén Hobbes Leviathanját, Rousseau Contrat 
socialját, valamint Montesquieu, Machiavelli, Schelling, 
Hegel, Spencer és Bluatschli államelméleteit s védelmezve 
szent Tamás és általában a keresztény szellemű bölcselők 
államelméletét. 

Zoltvány Irén dr „Az aesthetica történetéből" czimmel 
ismertette és méltatta az esz'étika történetének főbb iróit, 
főleg Zimmermann Róbertet és Schasler Miksát s előadta 
saját elveit, melyek őt az esztétika történeténék Írásánál 
vezetik. Azután tüzetesen ismertette az esztétika törté-
netét Piátóig, főkép Szokrates esztétikai felfogását s a 
kalokagathos szó használatának fejlődését. 

A társulat alelnöke „A bölcselet magyar nyelvéről* 
tartott előadást, kimutatva azt, hogy a legtöbb bölcseleti 
fogalmat immár magyar nyelven szépen és helyesen 
kifejezhetjük, miért is a bölcselettudományt magyar 
nyelven ápolhatjuk s ápolni kötelességünk ; majd előadta 
a bölcseleti műszók megállapításánál szerinte megtartandó 
elveket. 

Látnivaló ez elsorolásból, hogy az elmúlt évben 
felolvasott do'gozatok a bölcselettudomány minden részére 
kiterjedtek. A dolgozatok részletes ismertetésére ezúttal 
kiterjeszkednem nem lehet, mert arra idő nem volna, de 
nem is szükséges, mert a „Bölcseleti Folyóirat"-ban, mely 
a társaság hivatalos közlönye, mindannyi megjelent, vagy 
meg fog jelenni. 

Szabad legyen mégis általános méltatásul annyit 

mondanom, hogy a felolvasók mindegyike igyekezett sz» 
Tamás szellemében dolgozni és alapos munkát végezni, 
minek biztos jele az, hogy a hallgatók, miről értesülni 
mindenkor igyekeztem, minden egyes esetben alaposnak 
és tanulságosnak mondották a hallott dolgozatot. 

A szerzők mindenkor maguk személyesen olvasták fel 
dolgozataikat, mint ez kivánatos is, hogy a felolvasó 
képviselje az előadott tételt, azért helyt álljon s igy vele 
eszmecserét lehessen kezdeni, mi nagyon üdvös és álta-
lános kedveltségnek örvend. 

A gyűlések látogatottságáról ugyanezt kell monda 
nom, mit az előző években mondottam, hogy t. i. a tagok 
általában igyekeztek a gyűléseken megjelenni, de még 
bizonyára lehetne nagyobbítani a látogatottság mértékét 
s ez szerfölött kivánatos is mert a személyes megjelenés 
és együttlét lelkesít a társulat czélja iránt, megismertet 
egymás felfogásával, eloszlatja az ellentéteket s lehetővé 
teszi az élénk és üdvös eszmecseréket. 

Már mult évi jelentésemben megemlékeztem, de 
most újból szólnom kell azokról az előadásokról, melyeket 
a mult télen, nem ugyan az Aquinói-Szent Tamás-Társa-
ság, mint ilyen, de ennek 12 tagja közös megállapodás 
értelmében egyes szociális kérdésekről tartott az Országos 
Központi Katholikus Legényegyesületben. Bognár István 
dr, Breznay Béla dr, Bundala Mihály, Giesswein Sándor, 
Gyürky Ödön dr, Kiss János dr, Kozáry Gyula, Mihálovics 
Ede dr, Notter Antal, Surányi János dr, Való Simon dr, 
és Vucskics Gyula dr rendes tagok tartottak összesen 14 
e'őadást a szociális kérdés mibenlétéről és okairól, 
a tulajdonjogról, a munkáról, a munkáskérdés megoldá-
sáról, az iparosczéhekről, az iparos erényeiről, a szabad-
ság, egyenlőség és testvériség elveiről, a házasság- és a 
családról, a munkabérről és a munka-megtagadásról 
(sztrájk), az iparos osztály szerepéről a társadalomban, a 
tekintélyről, az egyházi vagyonról, a tőkéről és mukáról 
s az egyesületi életről. E felolvasásokat a közönség, mely-
nek szánva voltak, hálás szivvel, lelkes örömmel és tanu-
lékony szivvel fogadta s ismételten kifejezte abbeli 
kívánságát, hogy hasonló korszerű és tartalmas előadásokat 
szakférfiaktól más alkalmakkor is halljon. 

Ha még felemlítem, hogy társaságunk a magyar-
országi katholikus egyesületek országos kongresszusán 
alelnöke és ti tkára által képviseltette magát s hogy e 
kongresszus tartama alatt a központi papnevelő dísztermé-
ben rendkívüli felolvasó ülést tartott, mindent elmondtam, 
mit jelen évi működésünk feltüntetésére szükségesnek 
tartok. 

Ámde a jelen év vége, egyúttal vége annak a három 
éves szaknak is, melyre az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 
első izben megválasztott tisztviselőinek megbízatása szól 
s ez a körülmény hathatósan ösztönöz arra, hogy mielőtt 
az alelnöki tisztséget megbízóim kezébe visszaadnám, az 
egész három évi időszakra visszatekintsek. Es én csak-
ugyan visszatekintek, de nem azért, hogy a társaság három 
évi működését ismét méltassam, hiszen ezt három évi 
jelentésemben már megtettem, hanem azért, hogy ezúttal 
is megemlékezzem tiszteletbeli elnökünkről, méltóságos 
Wolafka Nándor dr cz. püspök úrról, kinek a társaság 
létesítésében oroszlánrésze van s tényleges elnökünk, 
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Bognár István dr egyetemi nagyságos rektor ur műkö-
déséről, mert az ő alapos bölcseleti ismereteinek s lelkes 
érdeklődésének és tapintatos vezetésének köszönhetjük 
azt ,a mit a közvetlen vezetésnek kell tulajdonitanunk s 
a további természetszerű fejlődés biztositékát is az ő 
közvetetlen vezetésében látnók. 

Midőn ezzel évi jelentésemet befejezem s annak 
szives tudomásul vételét kérem, abbeli reményemnek adok 
kifejezést, hogy az eddig beválasztott rendes tagok közül 
azok, a kik már eddig is tevékeny részt vettek a műkö-
désben, ezentúl is meg fognak társaságunkban jelenni 
tanulmányaik eredményeivel ; a kik pedig, jóllehet már 
rendes tagok, még eddig nem tartottak székfoglalót, 
valamint a jövőben beválasztandók, kedves kötelességök-
nek fogják tartani, abban munkálkodni ; remélem továbbá, 
hogy az eddig csatlakozott alapitó és pártoló tagok ezen-
túl is támogatni fogják az anyagiakra is rászoruló tár-
saságot, valamint hogy ujak is jelentkeznek alapitó- és 
p '-tolótagságra. Ha ez a remény teljesül, Isteu szent 
segítségével a jövő három év ujabb gyarapodást hoz 
társaságunkra s az meg fog izmosodni Isten dicsőségére, 
anyaszentegyházunk javára, magyar hazánk tudományos-
ságának gyarapítására s a tudomány és műveltség minden 
igaz barátjának örömére. 

Es most alázattal kérem a m. t. közgyűlést, hogy 
jelentésemet tudomásul venni kegyeskedjék. 

IRODALOM. 
— Szűz Mária rózsakoszorúja. Énekek és imák 

a sz,ent-olvasó-társulati tagok számára. Közrebocsátja 
•jabik József, egri egyházmegyei áldozópap tanítóképző 
tanár. Eger, 1896. 16-r 184 1. Ára fűzve 50, félvászon-
ban 65 kr. 

E könyv becsének ismertetésére hadd álljon itt népies 
hitbuzgalmi irodalmunk terén már eddig is nagy 
érdemeket szerzett irótársunk Előszava, a mint követ-
kezik : 

1890-ben bocsátottam közre „RÓZSABIMBÓK a 
szent olvasó királynéja tiszteletére" cz. füzetemet, mely 
oly közkedveltségnek örvendett, hogy jelenleg már ötezer 
példányban forog közkézen. Évről-évre folyton megújuló 
kérésekkel ostromoltak több oldalról a jámbor hivek, hogy 
a szent olvasó-ájtatossági énekkekből oly gyűjteményt állít-
sak össze, mely buzgóságuk minden ágára, köz és magán-
ájtatosságra kiterjedjen. Engedtem végre szeretetteljes ké-
résöknek s e czélból felhívást intéztem a szent Olvasó-tár-
sulat tagjaihoz, hogy bocsássák rendelkezésemre azokat az 
ér ekeket, melyek nálok közhasználatban vannak. Felszólítá-
som kedvező eredménynyel járt, mert az ország különböző 
részeiről oly nagy számmal kaptam énekeket, hogy azok 
fel-, illetőleg átdolgozása bizony sok gondot okozott. 
Néhányat mellőznöm kellett, a legtöbb némi javításra 
szorult, a mit azonban óvatos kézzel ugy eszközöltem, 
hogy a vallásos népköltészet ezen nem mesterségesen 
készült, hanem természetes szívből fakadt virágairól le ne 
törülődjék az az üde zománcz, mely ez énekeket oly 
kedvesekké, meghatókká, egyszerüségök mellett is oly 
vonzókká és ellenálhatatlanokká teszi. 

Különböző értékűek lehetnek az itt közlött énekek ; 
de azt nem lehet tagadni, hogy mindegyikből kicsendül 
szent énekünk szívhez szóló eme hangja: 

Mert belénk oltatott, 
Szivünkbe ontatott 
Eleink vérével szereteted ; 
Azért fönn is marad, 
Soha ki nem szakad 
Igaz magyar szívből tiszteleted ! 

Ettől, óh szent Szűz ! 
Lángolván mint tűz, 

Téged minden névvel kész tisztelni. 
S vérével hűségét pecsételni ! 

E gyűjtemény úgy van összeállítva, hogy mind a 
templomi ájtatoskodásoknál, mind a szokásos jámbor 
összejöveteleknél igen használható, csak egy kis jártas-
ságot kell szerezni benne. E munka fölöslegessé teszi az 
előéneklést, a mi az amúgy is hosszas ájtatoskodást szer-
felett megnyujtá s talán untatóvá is tet te; e munka 
változatosságával segít azon az egyhangúságon, mely a 
legbuzgóbb ájtatosság élénkségét is csökkentette. Hiszem 
is, hogy szívesen látott vendég lesz minden társulatnál. 

Hálás köszönetet mondok azoknak, kik munkámat 
énekek beküldésével megkönnyíteni s engem buzdítani 
szívesek voltak. A szent Szűz áldása legyen jutalmok! 
Kötelességemnek tartom a beküldők neveit felsorolni : 
Schmiedt Mihály, Tolna-Szakály. — Karsay Mihály, 
Tolna-Szakály. — Kiss István, Császlócz (Ung megye), — 
Tóth Antal, Nógrád-Szakai. — Balázs János, Mező-Kövesd 
(Borsod megye.) — Csidder Cvprián plébános, Káptalan-
Viss (Sopron m.) — Hegyi Ferencz, Hódmező-Vásárhely. 
— Kapala Péter, Nógrád-Berczel. — Molnár Gábor, Héha-
lom (Nógrád m.) Tóth Károlyné, Miskolcz. — Kópis 
Sándorné, Asszony vására (Bihar megye). — Nagy Jenő, 
Salfa ( V a s m ) —Sebestyén István, Tisza-Sarud (Heves m.) 
— Hritzkó György, Cséffa (Bihar m.) — Bakos Gáborné, 
Nagykörű (Jász-Nagykun-Szolnok m.) — Mészáros Károly, 
Somorja (Pozsony m.) — s a kit legelőbb kellett volna 
említenem : Tóth Péter, Solymos (Heves m.) 

Mint ebből is látható, Dunáninnen, Dunántúl, Tiszán-
innen, Tiszántúl képviselve van e gyűjteményben, melynek 
esetleges II. kiadása még bővebbé is válhatik a szives 
közreműködés által. 

A jó Isten szent kegyelme tegye gyümölcsözővé 
közös buzgolkodásunkat, hogy gyarapodjék és minél 
szélesebb körben terjedjen, erős gyökereket verjen Szűz 
Anyánk tisztelete s virúljon szent István honában a szent 
Rózsafüzér ! 

Imádkozzunk egymásért atyafiságos szeretettel az 
Urban, kinek szent neve magasztaltassák az egész világon 
a Boldogságos szent Szűz méltó dicsérete által, mely 
töltse be a föld kerekségét! 

Eger, 1896. Minden szentek napján. 
Bábik József. 

H I V A T A L O S . 
Pályázat jogtanári állásra. 

A pécsi püspöki líceum jog- és államtudományi -
karánál az egyházjog, a. magyar alkotmány- és jogtörté-
net s az egyetemes európai jogtörténet tanszékére pályá-
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zatot hirdet a hivatalos lapban az igazgatóság. Ha nyil-
vános rendes tanár fog kineveztetni, évi fizetése 1500 frt 
és 200 frt lakbér, minden öt szolgálati év után 100 frt, 
öszszesen 500 frtig emelkedhető pótlék ; ha rendkívüli 
tanár neveztetik ki, 1200 frt a fizetés és 200 fr t lakbér ; 
ha pedig helyettes tanár, ugy 1000 forint van ezen állás-
sal egybekötve. A kinevezendő tanár nyugdij-igényben 
részesül. A könyvtár rendben tartása és kezelése is 
kötelessége lesz. Fölszerelt kérvények a pécsi egyház-
megyei hatósághoz intézendők. 

V E G Y E S E K . 
*** A magyar liturgia kérdése oly állapotba jutott, 

hogy az egész ország nyugalmát fenyegeti . P e d i g a 
dolog igen egyszerű és lia nem neliezitenék az embe-
rek, könnyű volna. E g y félig világos, félig homályos 
dologban lehetet len pil lanat alatt te l jes világosságot 
gyúj tani . T. olvasóink meglehetnek győződve, hogy 
erre az ügyre is igyekezni fogunk tel jes napfény t dori-
teni. Az eddigi eljárás gyökerestől el van hibázva. Ott 
kezdték, a hol nem kellett volna és ú g y folytat ták, 
hogy Rómának az eddigi eljárást lehetet len helye-
selnie. Látszik, hogy a kikre a dolog közvetetlenül 
tartozik, egy részökben nem tudták más részökben 
meg nem is akarták a dolog igazi módjá t . Világos 
tervvel egyenesen és először is Róma beleegyezését 
kellett volna megnyerni , nem pedig Róma tud ta né kül 
változtatni a l i turgia nyelvét . Egyébi rán t p.st- tth "h1« 
in rebus még most is , és leg jobb lenne, ha a püspöki 
kar venné kezébe a dolgot és segítene ra j ta , mig 
országos botrány nem fejl ik ki belőle. 

— Főpásztori ajánlás. Az esztergomi főmegye 
mult évi főp. körlevelőinek legutolsójában a következő 
folyóiratok részesültek főpásztor i a j án lásban : 1. „Isten 
Igéje" , szerk. Halmos Ignácz dr. Esztergomban. 2. 
„Magyar Sión" szerk. „jelesen" Kereszty Viktor dr. 
Esztergomban. 3. <4. 5. „Hit tud. Folyóira t" , „Bölcseleti 
Folyóira t" , Diaon, „Jézus Krisztus élete", szerk., illetve 
k iad ja Kiss János dr. Budapesten. 6. „Religio-Vallás", 
„tar talmas" ajánlattal , szerk. Breznay Béla dr. Buda-
pesten. A szerkesztők is emberek. Jó l esik nekik, ha 
a főpásztorok szeme megelégedéssel tekint le az általok 
végzet t munkára. 

— Császka György Kalocsai érsek ur a kispesti 
fogadalmi templomra 1000 frt adott. 

— Az aj év alkalmával l eg jobb t idvkivánatainkat 
fejezzük ki t. pár t fogóinknak, olvasóinknak, munka-
társainknak s Összes kath. laptársainknak, különösen 
azoknak, kikkel csereviszonyban vagyunk : a „Magyar 
Állam u -nak, „Alkotmány"-nak, „Tiszántúl"-nak, „Ma-
gyar Sion"-nak, „Esztergom"-nak, „Nyitram. Szemle--
nek, „Jézus Szent Sz. Hirnöké"-nek, „Szűz Mária Virá-
gos Ker t jé" -nek , a szatmári „Heti Szemlé"-nek, az „Egy-
házi K ö z l ö n y é n e k , az „Iskolá"-nak, az „Irodalmi Köz-
löny "-nek, a „Dunántul i Hír lap "-nak, a „Váczi Köz-
löny "-nek, az egri „Egyházm. Közlöny"-nek, az „Egri 
Hiradó"-nak, a „Szombathelyi Ujság"-nak, a „Sárosm. 
Közlöny "-nek, a „Pécsi Hiradó"-naL, a „Kelet u -nek, a 
„Kárpát i Lapok"-nak, a „Veszprémi II ir lap"-nak, a ' 

„Fejérm. Kapló"-nak, a „Magyar Néplap "-nak, a „Herkó 
Páter"-nak, a „Kalocsai Néplap "-nak, az erdélyi „Köz-
művelődés "-nek „Havi Közi,"-nek stb., kik mindnyájan 
érdemes, jeles munkát végeznek. Aján l juk kath. lap-
társainknak hathatós pár t fogásába az „Orsz. Pázmány-
Egyesüle t" ügyét. Lám a fővárosban már két otthona is v - n 
a szabadelvű újságíróknak. S a vidéki újságírók épp most 
alakítot ták meg országos segélyző és összetartó egye-
sületüket. Végig tekintve ez utóbbi megválasztott tiszt-
viselőnek karán, megint csak azt lát juk, hogy katholikus 
hirlapiróinkról kellően gondoskodva a három szabad-
elvű szövetségben sehol sincsen. Azaz anyag talán 
volna m i n d e n ü t t számukra, de a szellem, az nem katho-
likus lapiróknak való. Kekünk szükségünk van kath. 
lapirók és az ő ktil-belmunkatársaik erkölcsi és anyagi 
támogatására és biztosítása véget t egy országos katholikus 
egyesületre. Ez akar lenni az O. P . E . Ebben az eszten-
dőben végleg meg kell azt alakítani és szervezni. Még 
egyszer kér jük kath. laptársainkat, mint a lapirás 
Nesztora, a legidősbség czimén, hogy saját legvitálisabb 
érdeköket ne hagyják el, hanem sürgessék és segítsék 
elő az O. P . E . végleges megalakulását. 

-+- Uj katholikus lap. Megjelent és beküldetet t 
„Le a szabadkőművesekkel !" (Antiszabadkőmüves) 
czimmel egy u j szépirodalmi, társadalmi és vegyes 
ta r ta lmú poli t ikai havi közlöny. Felelős szerkesztő 
dr. Csapó. Az első szám tar talma a szerkesztőség 
előszava u tán ez : „Lássunk tisztán," dr. Csapótól. — 
A szabadkőművesség veszélye a társadalomra, dr. Mihályfi 
okos tó l . — Beszélgetések egy szabadkőmivessel, Tankréd-
tól. — Páholy jelszavak. Aprópénz. Munkák. Felavatás. 
Tárcza, vas lovagtól.- — Mért titkolóznak a szabadkőmű-
vesek? Foglalkoznak-e vallással, politikával, dr. Csapótól. 
Melegen aj ál juk e mag^s színvonalon álló, és hézagot 
póűu uj folyóiratot . xi.ra egész évre 4 frt. , fél évre 
2 f r t . Sacerd. e. e. sacra. Megrendelési czime : Le a 
szabadkőművesekkel szerkesztőségének, Budapest, főposta. 

• V FelhiYás előfizetésre. 
Igen finom figyelmeztetést kaptunk az iránt, hogy 

„nagyszabású" előfizetési felhívásokat szerkesszünk. Bo-
csánat, mink ennek a kívánságnak nem tehetünk eleget. 
Először azért, mert 25—26 évre terjedő publicistikai 
pályánkon teljesen meggyőződtünk arról, hogy eszmével, 
igazsággal, világosság gyujtogatásával kell győzni a 
lapot, s akkor a reklám puszta időt és helyet rabló 
nyűggé törpül, a lapon is, a közönségen is. Aztán e 
hosszú idő alatt, nem tehetek róla, a „Religio-Vallás" 
diszes olvasó közönsége mind jobban elkényeztetett abban 
az én, meglehet talán különös, de nekem jónak látszó 
Ízlésemben, a mely reám nézve a reklámot, melyet ön-
dicséret nélkül végezni akárhogy igyekszünk nem lehet, 
kínná teszi. Maradunk tehát a már bevett módnál, s 
minden nagyigényű pózolás nélkül, egyszerűen kérjük az 
előfizetés megújítását, a hátralékok szíves bekfildetését 
s a lapnak ui előfizetők szerzése által lelkes terjesztését. 
Növendékpapok ugy szólván csak a postabélyeg árán már 
megszerezhetik e lapot. Szűkebb ellátású paptársak pedig 
könnyebben laphoz mint a Religióhoz nem juthat-
nak. Az ünnepek alatt az előfizetés, illetve megrendelés gyors 
elintézése a szerkesztőre és kiadóhivatalra nézve megbecsül-
hetetlen időkiméléssel járó nagy jótétemény. 

Budapesten, 1896. decz. 23. 
A szerkesztő. 

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

Budapest. 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Jótékony püspök. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- e 
ként kétszer : l 

ssercián es szombaton. \ 
Előfizetési dij: [ 

félévre helyben s posta- i 
küldéssel 5 f r t . \ 

Szerkesztő lakása : : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., Ë 
hova a iap szellemi i 
részét illető minden Ë 

küldemény czimzendő. : 

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

Budapesten, január 6. 2. 

: Előfizethetni 
: uimden : 
: kir. postahivatalnál : : 
\ Budapesten a szerkesz- z-
Ê tőnél, és Nagy Sándor j 
: könyvnyomdájában, : 
Ë IV.. Papnövelde-utcza \ 

8. sz. alatt, hova a j 
: netaláni reclamatiók is. j 
Ë bérmentes nyitott : 
: levelben. intézendők. : 

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

ÉS LEBORULVÁN, IMÁDÁK ÖT. 
Krisztus, a teremtmények milliárdnyi nyá-

jának te remtő Ura és legfőbb pásztora, magára 
czélozva, egy izben igy szóla tanítványaihoz : 
„Kicsoda az közületek, kinek száz juha vagyon, 
és ha elveszt egyet azok közül, nem hagyja-e a 
kilenczvenkilenczet a legelőn ós az u tán me-
gyén, mely elveszett vala (és keresi keresi) mig 
megtalál ja azt?" (Luk. 15, 4 s köv.) 

Nemcsak a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy 
Isten az emberen kivül nálánál tökéletesebb 
lényeket alkotott , hanem a tudomány is sejti, 
napról-napra valószínűbbnek hirdeti azt a néze-
tet , hogy az égi testeket, melyeket alig vagyunk 
képesek megszámlálni, te remtmények népesitik 
be, kik mind mind Is ten tu la jdonát képezik. 

Történt, hogy közülök egy — az emberi-
nem — gondatlanságból, könnyelműségből el-
tévedt és már-már veszendőben volt. Amint ezt 
a te remtmények legfőbb pásztora észrevette, 
legott odahagyta valamennyit és a földre alá-
szállván, a földi élet szúró tövisei között járván-
kelvén, kereste-kereste az eltévedt juhot, és 
miután maga feláldozásával föltalálta, megmen-
tet te , vállaira véve nagy örömmel aklába vitte. 

Szükséges-e megneveznem azt a csodálatos 
vonzalmat, mely Istenfiát eltévedt juhának ke-
resésére és megmentésére indi tot ta? Az isteni 
szeretet t i tka ez. „Ugy szerette Isten a világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adá, hogy minden, 

aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen." (Ján. 3, 16.) 

Tehát szeretetből jelent meg Istenfia az em-
berek között , az emberi természet koldus ruhá-
jába öltözködve. 

Igen ám, de az eltévedt juh hogyan ismer-
he t te volna föl a legfőbb pásztort ebben az 
alakban ? Csak ugy, és nem másképpen, hogyha 
ő magát neki kijelenti, amint magát csakugyan 
ki is nyilatkoztat ta . 

A zsidók közül a bethlehemvidéki szegény 
pásztoremberek, az ősz Simeon és Anna asszony 
-— a pogányok közöl pedig a napkeleti bölcsek 
valának a legelsők, kik Mária gyermekében a 
megváltó Istenfia megjelenéséről értesültek. „Cum 
salus per Christum futura — ir ja aquinói szent 
Tamás — ad hominum omnium diversitatem 
per t inere t : congruum fuit, omnibus hominum 
conditionibus eius nat ivi tatem manifestari ; sci-
licet pastoribus, magis, Simeoni et Annae." 

A pásztorokat angyalok, a napkeleti, csilla-
gászatban já r tas bölcseket csodálatosan támasz-
to t t csillag vezette a Megváltó bölcsőjéhez, kik 
amint megpillantják a gyermeket, leborulván imá-
clák öt, és hódolatuk jeléül lerakták lábaihoz, 
amijök volt, ami tőlük éppen t e l t : a bölcsek 
aranyat , tömjént , mirhát ; a pásztorok talán egy 
kis tejet, kenyeret, meleg ruhácskát ajándékoz-
nak a Jézuskának. 

íme, az első péterfillérek Istenországa tör-
ténetében. 
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Mikor 1877-ben IX. Pius pápa jubi leuma 
alkalmával Rómában voltam, napról -napra ar ra 
emlékezte tő je leneteknek volt az ember tanuja , 
ami Krisztus születésekor t ö r t én t Bethlehemben, 
mikor a világ neki meghódolt és hódolata jeleül 
megnyi tá erszényét. Százezreket érő a jándékot 
hoztak a gazdagok a föld minden országából. 
Ezek mel le t t l á t t am, amin t egy t irol i szegény 70 
éves aggastyán egy sa já tkezüleg ki faragot t bo to t 
n y ú j t át ő szentségének, aki az egyszerű a ján-
dékot szeretetreméltó, leereszkedő, nyájas öröm-
mel elfogadja és az előt te térdelő öreget vele 
t réfás mosolylyal megér in tvén megá ld j a : Bene-
dico te in nomine Patr is , Filii et Spiri tus Sancti. 
Amen. 

A pásztorok és a napkele t i bölcsek hi tének 
megnyi la tkozása ez századról-századra. Krisztus 
helyettese, az ő he ly ta r tó ja a pápa ; t ehá t a vi-
lágnak előt te ny i lván í to t t hódolata tu la jdonkép-
pen Krisztusra háramlik. 

Folyton-folyvást megujuló mása ez annak 
az evangeliumi ténynek, melyet ez igék hirdet-
n e k : Et procid entes adoraverunt Eum. 

Az Epiphania Domini e v a n g e l i u m i t ö r t é n e t e 
fö lö t t elmélkedvén, egy körü lmény ragad ta meg 
figyelmemet, melyet szó nélkül nem hagyhatok. 
S ez az, hogy váj jon mié r t je lente t te ki Istenfia 
megjelenését éppen a szegény, tudat lan , a világ-
tól megve te t t pász toroknak és a napke le t i böl-
cseknek, akik a la t t nagyon is szerény arábiai 
néptörzsek még szerényebb fejedelmeit kell ér-
t enünk? Miért nem tuda t t a születését Zsidóor-
szágban Heródes királylyal, Annás és Kaifás 
főpapokkal és a zsidók akkori í rástudóival? És 
a pogányvi lágban az akkor uralkodó császárok-
kal, k i rá lyokkal? P. o. Augustus császárral, 
Egyptom vagy Perzsia ha ta lmas fejedelmeivel? 

Bizonyosan meg volt erre a maga oka, me-
lyet ismerni fe le t te tanulságos. Evvel ugyanis 
é r tésünkre a k a r t a adni a megfontolandó igazsá-
goknak egész seregét, melyek közül elég lesz 
ke t tő t k iemelnem. 

Egyik az, hogy Istenfia nem tek in t i az em-
berek személyét, mikor kegyelmének kiosztásáról 
van szó. Nem nézi a külső fényt, gazdagságot, 
ha ta lma t , mike t a világ oly nagy becsben tart, 
hanem egyesegyedül a sziv jóságára van tekin-
te t t e l . A má>ik igazság pedig az, hogy ő a sze-
gény, alázatos, ügyefogyott emberek i r án t bizo-
nyos előszeretettel viseltetik, amin t ezt egész 

íöldi életén keresztül megmuta t t a . A nép sze-
gény, alázatos, szelid fiai vol tak az ő kedvenczei. 
Bizonyos rokonszenvvel nekik hi rdet te az evan-
géliumot. Az ő bajaik ind i to t ták meg szivét első 
sorban. A szenvedőkkel szenvedett, a könyezők-
kel könyezet t . Ellenben ha tá rozot t ellenszevvel 
fordul t el a kevély gazdagoktól, a hata lmaskodó 
kényuraktól , az e lpuhul t ké j en ezektől és az alat-
tomos, képmuta tó , hazug, ravasz rókajellemektől. 

És az Is tenf iának ezt a jel lemvonását is örö-
költe az ő legszebb alkotása — az egyház. Nem 
ezt vagy azt az egyházat és egyházi embert 
ér tem, hanem a ka th . egyházat, a maga termé-
szetfölött i , Szentlélektől sugallt, csalhatat lan mi-
voltában. Soha se t ek in t e t t e ; z emberek szemé-
lyét XIX század folyamában, amin t ma sem 
tekin t i , valahányszor a megvál tás áldásaink ki-
osztásáról van szó. Felemeli a koldust, ha alá-
zatos, és kiűzi az Ur szentélyéből a kevélyeket, 
ha ko ronáka t viselnek is fejökön. Nemkülönben 
anyai részvéttel kiséri a millió meg millió apró 
ember baja i t , ügyöket magáévá teszi, orvoslá-
sukról gondoskodik, és bizonynyal orvosolva lesz-
nek is a jövendő század százféle bajai, ha a 
keresztény hi t a lázatosságával követ ik a pász-
torok és napkele t i bölcsek példájá t , kikről 
irva van : 

Procidentes adoraverunt Eum. A'. Y. 

Az egri érsek újévi fó'p. szózata. 
Világ kezdetétől, a testvérgyi lkos Kain idejé-

től fogva az emberi nem két t ábor ra oszlot t ; 
az egyik Is tenér t , az erényér t , a józan ész 
követe lményeiér t , a másik a hazugság atyjáért, 
ki gyilkos volt kezdettől ( J á n . 8.) a tagjainkban 
élő törvényért (Rom. 7.) kel t harezra, különböző 
fegyverekkel , különböző szerencsével s nem kisebb 
ki tar tássa l , min t elkeseredéssel. Az emberiség 
egész tö r t éne lme úgyszólván e kérlelhetet len 
harcz esélyeinek sorozata. Ez a gyászos küzdelem 
forr manapság is, sőt ta lán soha sem volt heve-
sebb, min t fe lzakla tot t , s nagy és rohamos 
eseményekben annyi ra gazdag korunkban. 

Valóban, a legnagyobb sérelemmel nehéz, 
ellenséges idők szakadtak mindenfelé a kath. 
vallásra, melyeknek különösen is az egyes hí-
vekre k iható fő veszedelme azon cselfogásokban 
rejlik, melyekkel a t ámadás t leplezik s a hivek 
jóhiszeműségét vagy inga tags lgá t megejt ik. Mind-
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azt, mi a vallás ellen, az egyház jogai ellen, az 
iskolák, az a j t a tos a lapí tványok, az egyház-
vagyon tu la jdonjoga kérdésében te rvbe vagy 
foganatba vétet ik , a jogosság bizonyos színeze-
tével s a lak jában tün t e t i k fel, s ez á l ta l a ke-
vésbé t iszta lá tásuakkal könnyen elhi tet ik, hogy 
mindez inkább csak a világi ha ta lom tekin-
télylének megóvásáér t és érvényesí téséér t , min t -
sem az egyház elleni gyűlöletből tör ténik . 

Megtévesztésre számí to t t á lnok beszéd; s 
annál veszélyesebb, minél könnyebben meg-
szédíti az óvat lanokat , s lassanként és a la t to-
mosan megbontván a szellemek egységét, gyön-
gíti a katholiczizmus erejé t s ellenségeiét gyara-
pí t ja . Teljesen összhangzó levén ugyanis az az 
anyagi érdek és önzés számításaival , te tszésre 
talál mindazoknál, kik az anyagi kényelem 
nyugalmába merü lvék; kel lemesen hízeleg az 
e lpuhul tságnak, főleg azoknál, k ik le lküle tük 
különfélesége szerint az ál-szabadság fennen 
hangoz ta to t t jogai előt t készséggel meghaj lanak , 
vagy megha j lanak a ha ta lmasok előtt , kiknek 
szine előt t re t tegnek, vagy kegyeiket hajhászszák, 
azt hivén, hogy ez a legjobb mód az egyenetlen-
ségek okainak megszüntetésére, a rend, a nyu-
galom helyreál l í tására, a jelen t á r sada lmi hala-
dásnak az evangél iummal való kiegyezte tésére ; 
min tha a világosság a setétséggel szövetkezhet-
nék s az igazság nem vesztené el a maga ter-
mészetét, ha elferdítve benső szilárdságától meg-
fosztatik. 

A mi köte lességünk azért , t. tes tvéreim, kik 
a fenyegető veszélyekre nézve csalódásban nem 
élünk, hogy a szofizmák ké té r te lműsége i t elosz-
latva, a k ive te t t t ő r t fe l tá r juk , ú t j á t vágjuk az 
üzelmeknek a gondja inkra bizot t népnél, mely-
nek érzéke s kellő belátása nincs azon új í tások 
természetének helyes megítélésére, melyek a 
haladás látszatos ürügye, a jogos törvények czime 
alat t , á r t a lmasságuk gondos leplezésével, beho-
zatnak. E törekvés tek kétségkívül szemrehányá-
sokkal, félreértésekkel találkozik ; de a ki igaz-
ságot hozott a földre, t an í tványa inak csak azt 
helyezte kilátásba, hogy az ő nevéér t közgyülölet 
vár rájok. Nekünk azonban, kik erősségünket 
az isteni Ígéretekből, okulásunkat a mul tak 
tanulságaiból mer í t jük , nincs mit t a r t anunk azok 
munkájától , akik, hogy sz. Ágoston szavaival 
s z ó l j a k : igaztalanul, a, dolgok rendjét és természe-
tét felforgatva a setétség alá akarják fojtani a 

világosságot, pedig a setétség szétoszlik, a világosság 
megmarad; s kik a földet föléje akarják emelni az 
égnek, pedig a föld saját súlyánál joqva a maga 
helyére visszahull. Nincs is azért semmi kétségem, 
hogy kiki közületek önmagához hűnek bizonyulva, 
s az okosság és szeretet törvényét megta r tva 
minkenkor, legalább a veszélyesebb bajok te lhető 
e lhár í tásán s a hívek buzdító oktatásában lanka-
dat lanul fáradozik, hogy haladjanak ezek mind-
jobban a szentségben, az igazságban, nehogy 
rólunk is elmondható legyen, mit a maga korá-
ról sz. Je romos fá jdalmasan panaszol: bűneink 
által erősek a barbárok. 

Adja meg az Űr, az irgalmasság atyja , 
nektek szeretet t fiaim, a beköszöntöt t évben is 
a szükséges erőt, a szükséges világosságot, a 
szükséges okosságot s malaszt jainak gazdag 
kincseit. 

A magyar pálos növendékek neve l -
tetése és iskoláztatása. 

(Noviciátus, philosophia és theologia.) 

(Vége.) 

A rendnek hosszú ideig nem volt rendszeres házi 
theologiai intézete h a z á n k b a n . A z é r t azokat, a kiket a 
theologiából alaposabban akartak kiképezni, a római 
kolostorukba, ad Sanctum Stephanum Rotundum in monte 
Coelios küldötték, a melyet V. Miklós pápa egyedül a 
magyar pálosok javára alapitott 1454-ben. Azonban nem 
sokára hazánkban a török háborúk következtében sok 
kolostor elpusztult s a szerzetesek száma annyira meg-
fogyott, hogy a pálosok Rómába, sem a konventbe, sem 
az iskolákra nem tudtak embereket küldeni, a kik pedig 
még ottan valának, azok is lassankint kihaltak. Azért 
XIII. Gergely pápa, a midőn a III. Gyula pápától alapi-
tott, de később elpusztult Collegium Germanico-Hungari-
cumot visszaállította, a paulinusoknak római kolostorához 
tartozott javakat a nevezett Collegiumnak adta azon 
kikötéssel, hogy a magyar provincziának joga lesz 12 
n ö v e n d é k e t a pápának költségére a pápai alapokból nevel-
tetni és pedig Rómában, Bécsben, Prágában és Olmütz-
ben hármat-hármat. Ezen kedvezményt a magyar provinczia 
egészen 1701-ig élvezte, a midőn a szétválás alkalmával 
úgy egyeztek meg a horvátokkal a bondorfi gyűlésen, 
hogy a 3 római, a 3 prágai és 1 olmützi a magyaroké 
marad, j n ig a többi ötöt a horvátosztrákok élvezik. Ha 
pedig a Germanico-Hungaricumban a magyar provinczia 
elvesztené a helyeit, akkor vele a horvátok a többi meg-
maradt helyre nézve az egyenlőség elve szerint egyez-
kednek. Ugyanekkor abban állapodtak meg, hogyha a 
vitás római ház lakóit a Kongregáczió négy személyre 

i) Status et cursus studiorum domesticorum ete. Auetore G. 
Gindl. Kézirat. 
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állapítaná meg, (előljáró, egy alárendelt és két tanuló) : 
akkor ez utóbbiak közöl egyik a magyar, másik a horvát 
provincziából megy oda. Ha pedig csak egy tanuló lenne: 
akkór négy évig az egyik, négyig a másik küld oda 
növendéket. Ezen alapítványokat a pálosok 1741-ig él-
vezték, a mikor az osztrák örökösödési háború követ-
keztében a pápai alapítványok Bécsben, Prágában és 
Olmützben megszűntek s csak a római maradt meg a 
magyarok birtokában mindaddig, mig a Germ.-Hung. 
Collegiumból minden, az osztrák tartományokból származó 
növendéket a két magyar pálossal egyetemben át nem 
vittek a Collegium Ticinensebe. 

Ezekben az intézetekben a jezsuiták tanítottak, a 
kik a pálosok felvételénél nagy nehézségeket támasztottak. 
Azon álláspontra helyezkedtek, hogy az ő alapító okleve-
leikben nincsen benne a pálos növendékek elfogadása ; s 
azért azt követelték, hogy a pálosok jogaikat okiratokkal 
mutassák ki. A pálosok jogukat a folytonos gyakorlaton 
kívül semmi más bizonyítékkal nem tudták megokolni, 
minthogy a pápai följogosító irat a zavaros időkben 
elveszett. E végből, jóllehet utasították római ügyvivőjüket 
a kérdéses irat felkeresésére s kérték a Kongregácziót, 
hogy az ügyet a javukra döntse el, elfogadták a hatalmas 
jezsuiták szívességét s alávetették növendékeiket vala-
melyik jezsuita előleges vizsgálatának, a mely mintegy 
bizalmatlansági nyilatkozat volt a rend iránt, a mely oly 
sok tanult férfiúval dicsekedett. 2) 

Később 1669-ben ismét visszanyerték a római házat, 
a mely a szétválasztás után is a magyaroké maradt. Ebbe 
is küldöttek növendékeket, a kik tanulmányaikat a Colle-
gium Romanumban végezték. Ezeket a növendékeket, 
minthogy elfáradtak a tanulásban, nem terhelték az asztal-
nál való hosszas olvasással és szolgálással. Csak az első 
ételnél olvastak; de, azért a silentiamot (hallgatás) az 
ebéd végéig meg kellett tartaniok, a mely alatt a perjel 
engedélye nélkül nem volt szabad suttogniok vagy egy-
másra köszöntgetniök. Az ebédlőbe a második csengetés 
előtt senki sem mehetet t ; ha valamelyik a kórusról elma-
radt, az elöljárónál kellett magát igazolnia. Az iskolába 
menve, vagy abból visszatérve, nem mehettek világi 
házakba, különösen nem korcsmába. Ha valahová segit-
kezni mentek, a kapott pénzt nem tarthatták meg, hanem 
átadták az elöljárónak, a ki abból a szükségleteikről 
gondoskodott. Senki sem hordhatott selyem harisnyákat 
vagy zsebkendőket. A nőkkel való társalgást egyedül az 
előljáró engedhette meg vagy megtilthatta. 

Stassevszky és Borkovics generálisok arra töreked-
tek, hogy tanulmányaikat a növendékek hazánkban is 
elvégezhessék. Ezért az előbbi néhányat a nagyszombati 
nemesi konviktusba küldött, a második pedig, a midőn 
hallotta, hogy Lippay György a világi papok számára 
Nagy-Szombatban szemináriumot állit, keresztül vitte az 
érseknél két pálos növendéknek a szemináriumba való 
bevételét, a kik a többiekkel egyforma ruhában jártak, az 
elöljáróknak mindenben engedelmeskedtek, az egyetemen 

2) Számos iratot találtam a jezsuita regensektől (igazgató), 
a melyekbea nem győzik eléggé dicsérni a náluk tanult pálosokat. 
Ezek közöl csak Vanoviczyt, Nagy Imrét és Eszterbázy Pált emlitem. 

végezték tanulmányaikat, de a szerzet fizetett értük. A 
szerzetesi öltöny letétele ellen a generális többször folya-
modott, azonban nem nyerte meg; jóllehet Rómában 
voltak vazulrendűek, a kik saját rendjük ruháját hordták 
a Görög Collegiumban és Propag. Fideiben. 

Ezek az intézkedések Ivankovics generálist még 
mind nem elégítették ki ; azért, hogy minél több növen-
déket lehessen a hazai egyetemen kiképezni, 1653-ban a 
magyar provinczia pénzén Nagy-Szombatban házat vett, 
a melyet „Pálos Szemináriumnak" nevezett, Yanoviczy 
János tősége alá helyezett s 10 növendéket küldött belé, 
a kik közöl 5 a philosophiát, 5 meg a theologiát tauulta 
a jezsuiták vezetése alatt lévő egyetemen. 

Minthogy azonban a jezsuiták ezen egyetemeire 
való felvétel nagyon sok hercze-hurczával járt, s azon-
kívül a pálos növendékek a jezsuiták iskoláiban sokszor 
nagy megaláztatásoknak voltak kiteve : a z é r t Kéry 
generális 1673-ban Nagy-Szombatban felállította az újonnan 
szerzett kolostorban az első pálos házi theologiai intéze-
tet, a melybe Jambrelovics Lászlót, Széchenyi Pál t és 
Bedich Antalt küldötte első tanárokul. S hogy a tudo-
mányokban való buzgóságot és előrehaladást jobban elő-
mozdítsa, X. Kelemen pápától és I. Lipót királytól 
1674-ben azon kiváltságot nyerte, a melynél fogva a 
generális a rend jelesebb tagjait a philosophiai vagy 
theologiai doktorsággal feldíszíthesse s s a mely doktorátusi 
czim ép oly jogokkal járt , mint az, a melyet a nyilvános 
egyetemeken osztogattak. Meg kellett volna a legköze-
lebbi káptalanban állapítani a theologiai doktorok számát, 
azonban csak halogatták, mignem végre 1757-ben, . 
midőn már nagyon sok doktor volt, abban állapodtak 
meg, hogy a magyar provincziában 18, a lengyelben 15, 
a svábban 6, az isztriaiban 6, a horvátban 13, az ausztria 
ban 12 lehet a theologiai doktorok száma. A ki a philo-
sophiát két évig, annak a philosophiai, a ki a theologiát 
3 évig tanította jó eredménynyel, annak a theologia 
doktorságra volt jogigénye s ha a tartománya ajánlotta, 
a generális kinevezte. Némelykor olyant is ajánlottak, 
a ki nem volt tanár ; az ilyennek előbb vizsgálatot kellett 
egy bizottság előtt tennie, a melynek jó eredményétől 
függöt t a kinevezés. Sőt a kit Nagy-Szombatba tettek 
theologia tanárnak, hogy a jezsuiták egyetemével, a melyen 
doktorok tanítottak, a viszonyosság meg legyen, azonnal 
kinevezték theologiadoktornak. A doktorságra való kine-
vezés rendszerint a nagy-, vagy tartományi káptalanon 
történt a szokásos szertartások között. A theologia-
doktoroknak a doktorokat megillető kiváltságokon kivül 
joguk volt a saját provincziájuk káptalanjain részt venni, 
a melyekben szavazati joggal bírtak. 

Fejér Pál provincziális 1742-ben egy második theolo-
giai intézetet szervezett, a mely a körülményekhez képest 
majd ebben majd abban a kolostorban volt. Sőt magá-
ban a római házban is volt 1766-tól theologia, a melyet 
Eszterházy Pál provincziális állított, s a mely valószínű-
leg csak morál theologia lehetett, mert csak egy tanár 
tanított benne. 

Ezek a theologiai intézetek a philosophiaiakkal 

3) Acta Paulinorum. Tom. I* 
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egyetemben még a rend eltörlése előtt megszűntek II. 
József császár parancsa folytán. Legelőször szűnt meg a 
római, a midőn 1782-ben a császár rendeletéből minden 
külföldön levő theologusnak haza kellett térnie. 1783-ban 
a nagyszombati ért véget, mert a pálosok házát szeminá-
riumnak foglalta le. Ugyanezen évben zárják be a mária-
ihalli, pápai és pesti philosophia intézeteket. Legtovább 
állott fenn a pécsi theologia, a melyet a rend elöljárói 
1784-ben szüntettek be, hogy nem akarva ugyan, de a 
nyomó kényszerűségnek engedve küldjék növendékeiket 
1784-ben Budára philosophiára és theologiára, 1785-ben 
pedig a theologusokat a pozsonyi, a philosophusokat a 
pesti szemináriumba, a hol a császár rabszolga tanárai 
josephinisztikus szellemben tanították őket. 

Bakonyvári Ildefons. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 3. Zichy Nándor gróf újévi nyilat-

kozatának veleje. — 
Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz grófok 

újévi beszéde kiegésziti egymást. Zichy Nándor gróf előre 
tekintve megvilágította az utat, melyen a néppártot ve-
zetni akarja és a taktikát, melylyel bent a parlamentben 
és kint a parlamenten kivül vezér lenni akar. Esterházy 
M. M. gróf visszatekintve a múltra abból azt az erős 
meggyőződést merítette a jövőre nézve, hogy az ura-
lomra erőködő atheizmussal és dechristiánisatióval szemben, 
Magyarország katholikusai sem a megadás sem a passzi-
vitás útjára nem léphetnek, hanem folytatni kell teljes 
erővel az önvédelem, a keresztény Magyarország fen-
iartás^nak lázas nagy munkáját. 

Zichy Nándor gróf pártjának az eljárás és előre-
haladás mikéntjére nézve megbecsülhetetlen vezéreszméket 
és irányzást adott. Fokról-fokra, lassan és különösen 
minden agitáczió, minden izgatás nélkül, imponáló és még 
a legizzóbb szenvedélyeket is legyőző higgadtsággal a 
parlamentben. Ez a néppárt jövőjének nyitja. Mert a 
sikerhez a politikai életben, mikor ilyen nagy ügyről, 
életről-halálról van szó, nemcsak fenséges elvek, de 
megfelelő magatartás, megfelelő nemes és fenkölt taktika 
is szükséges. Az agitáczió, a vaskos szónoklat, a szenve-
dély izzó heve, maradjon a parlamenten kivül, a nép 
számára, ott is jól megválogatva „quid humeri portare 
valeant quidque recusent." A hol Deák és Apponyi szó-
noklatai termékenyítik a magyar észt és szivet, ott a 
néppárt csak még ezeknél is fenségesebb hang és modor 
által győzhet. 

Zichy Nándor grófnak csak arra kell nagyon vi-
gyáznia, hogy nyilatkozataiban Apponyi nemzeti és Ugrón 
ősmagyar függetlenségi álláspontjától semmiféle tekintetért 
messze semmi esetre se távozzék el. így fog lassankint az 
egész nemzet lelke mélyéből beszélhetni. 

Egyébiránt újévi emlékezetes beszédének veleje ez : 
„Nekünk, mint politikai pártnak, mint mondom, a 

fődolgot kell szem előtt tartanunk és nem lehet egyszerre 
programmunk minden pontját szorgalmaznunk. A mi kat-
holikus programmunk legíőbb pontja a revízió. Megér-

tette ezen jelszónak értelmét a nép és érti kiki, a ki 
olvasni és hallani tud. 

Vájjon a képviselőházban a revizió kérdését ma 
felvethetjük-e? És voltaképen mi a revizió? Az tulajdon-
képen nem más, mint azon feladatnak kitűzése, melyet 
tisztelt pártelnökünk jelzett; a keresztény érdekeknek, a 
keresztény hitelvnek képvislete, a katholikus hit és egyház 
szabadságának érvényesitése. Ezek közt kétségkívül első 
sorban a házasságjog áll, mert a család az Isten intéz-
ménye. A család előbb volt, mint az állam, a család az 
állammal egyenjogú, a család erkölcsi tekintetben maga-
sabban áll, mint az állam. A családnak a keresztenység 
hitelvi alapot adott, a katholikusoknál szentség a házasság 
és azon épül a család, nem pedig emberi törvényeken. 
Ezt a családot, ezt a családjogot felkarolni, megóvni, 
annak kötelmeit megvédni, ez az állam hivatása, nem 
pedig magát a katholikus család jogalapját és szentséges 
intézményeit a maga intézkedéseinek alávetni. Es kérem, 
midőn a természet törvénye és a hit által az államnak 
kijelölt korlátokat tiszteletben tart ja az állam, akkor erő-
södik meg, akkor áll maga is jogi és erkölcsi alapon. 
Valahányszor pedig az állam szembeszáll a házasság hit-
elvei és erkölcsi alapjával, mindanyiszor eltér a szabad-

i ságtói is, mert erkölcs és hitalap nélkül nincs szabadság 
csak önkény. Es ezen nagy mozgalomban, Európában a 
kereszténység és a katholikus egyház a szabadságnak 
valóságos védője; az ajándékozza meg az emberiséget 
a jog és hitszabadság feltételeivel, az adja meg a valódi 
szabadságnak alapját. Tehát a polgári házasság revízióját 
követelni mi soha és semmi körülmények között meg 
nem szününk ; de midőn minden törekvésünk leginkább 
affelé irányul, akkor mint politikai párt, meg kell talál-
nunk az időt és viszonyokat, mikor és melyek között ezen 
nagy feladatnak megfelelhetünk, de nem szélmalommal 
liarczölökként a lehetetlenségnek rohanni és akkor követelni 
a revíziót, mikor legfelebb válságra vihetjük a kérdést. 
(Elénk éljenzés.) 

A revizió mellett egész sorozata a feladatoknak áll 
előttünk ; úgyszólván minden törvény a mi keresztény pro-
grammunk körébe vonandó. 

Ezen számos kérdések közt a mi álláspontunktól 
talán első és leglényegesebb a keresztény hitnek és a 
katholikus egyháznak szabadsága, a mit mi Magyarországon 
autonómiának nevezünk. (Éljenzés. Halljuk !) S az egyház-
nak ezt a szabadságát, szinte csodálatos, az a liberalizmus 
a mely mindig a szabadság nevében küzd, a nép több 
mint felétől, az évszázados katholikus egyháztól, meg 
akarja vonni és annak törvény- és jogbiztositotta szabad-
ságát saját intézkedési körébe akarja vonni. 

„Mi az államnak jogkörét nem akarjuk kétségbevonni. 
Mi azt a legtágabb értelemben elismerjük, de egyszersmind 
a katholikus egyház jogkörét az állam által hasonló 
tiszteletben óhajtjuk tartatni, a mi legszentebb kötelességünk 
szerint és leginkább életbevágó érdekünkben, a mely 
érdeket különben nem lehet az állam érdekétől meg-
külömböztetni, mert az az állam, mely a hitnek jogkörét 
és tekintélyét csorbítja, maga alatt ássa azt a gödröt, a 
melybe beledül. (Éljenzés és tetszés.) 
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Hogy azután ezen autonómia mily fokozatokban, 
mily alakban fog érvényesülni, annak kifejtése nem ide 
tartozik, mert az végre is nem a főkérdés. A főkérdés 
az, bogy a keresztény ember s a katholikus ember, 
épugy mint a református, vagy másvallásu. nem fogja azt 
soha elszivelni, hogy nem katholikus, hanem máshitü 
vagy hitetlen intézze egyházának ügyeit és uralkodjék 
fölötte, holott fölötte uralkodni csak egyházának van joga 
és isteni hivatása. (Éljenzés.) 

I 
Van itt még egy más nagyérdekü kérdése a mi 

programmunknak : ez az anyagi érdekeli kérdése. Ezt tul 
Lajtán keresztény-szoczializmusnak nevezik, azaz a szo-
eziális érdekek keresztény megvilágítás alapján való eliga-
zításának. Ezt a kérdést fokozatosan és minden alkalommal 
elő fogjuk mozditani, ki fogjuk fejteni, de magát czélul 
nem tűzhetjük ki, mert közvetlen eligazítása alig remélhető. 
De igen is kimondjuk, hogy mi rokonszenvezünk az 
Európaszerte megindult mozgalommal és igy rokonszenve-
zünk azon mozgalommal is, a mely tul a Lajtán érvényesül 
és a melyet az antiszemitizmus nevével szeretnek ellen-
ségei megilletni. Mi mint keresztény katholikusok más-
nak gyűlölői nem lehetünk, senki ellen irtófeg)'vert 
kezünkbe nem ragadhatunk és minket csak a keresztényi 
felebaráti szeretet vezethet. (Élénk tetszés.) De igen is 
int az idő, intenek a körülméoyek, figyelmeztetnek a 
viszonyok, hogy ezzel az iránynyal számolnunk kell, hogy 
el kell a kérdeseket igazítani és elejét keli venni azon 
folytonos felhívásoknak, meljek a gyűlölet érdekében az 
országban szinte növekednek és korlátozni kell azon 
túlkapásokat, melyek az antiszemitizmust előidézik." (Elénk 
helyeslés.) 

Emlékezetes Zichy N. gróf beszédében az a rész is, 
hol azt fejtegeti, mire számithat a néppárt. 

„Mire számíthatunk mi. tisztelt barátaim, u. m., tizen-
nyolczan, hogy sikert érjünk ? Számithatunk mindenekelőtt 
erős és benső hittel a leghatalmasabb tényezőre, magára 
Istenre, ki a napnak tüneményeit irányítja és végtére is 
csak az igazságot ás a maga hitigazságát fogja diadalra 
juttatni. (Élénk helyeslés.) De számíthatunk a történet 
altal mutatott útnak csalhatatlan voltára is, a mely a 
felséges uralkodóház és a katholikus népek hithűségében 
nyújtja nekünk a legnagyobb biztosítékot arra nézve, 
hogy czélunkat el nem fogjuk téveszteni. Ostromolhatják 
a katholikus egyházat és a kereszténységet az ellenséges 
áramlatok, és elnyomhatják a szabadkőműves irányok, de 
mellette van Isten, király, alkotmány, és a nemzet meg 
fogja állítani ez irányzatokat, meg fogja óvni a keresz-
tény hitet, a keresztény egyházat és ezeknek szabadságát." 
(Helyeslés.) 

Ungvár, decz. 31 Jótékony püspök. — 
Midőn püspöki trónusát elfoglalta, írja a „Kelet", 

lapunk volt az első, a mely megemlékezett a munkácsi 
püspökök élettörténetében szokatlan eseményről, hogy 
Isten-szerető Gyula püspökünk székfoglalása alkalmából 
6000 frtot adományozott az egyházmegyei alapítványok-
nak ; és ma ismételten lapunkat éri a szerencse, hogy 
legelőször viszi szét egyházmegyénk minden zugába azt 

az örvendetes hirt, hogy fenkölt gondolkozású, az özvegyek 
és árvák sorsát szivén viselő kegyes főpásztorunk és 
atyánk áldozatkészségének ujabb tanúbizonyságát adta. 

A deczember 29-iki ungvári szentszéki ülés folyamán 
ő méltósága, Firczák Gyula püspökünk a millénáris év 
emlékére 10,000 koronát tett le a munkács-egyházmegyei 
papárvaleányintézet alapjába. 

Jobb czélra ő méltósága nem szentelhette meg-
takarított koronáit ! A milyenek az anyák, olyan az ujabb 
nemzedék ! 

Méltányoljuk ő méltóságának áldozatkészségét teljes 
mértékben ! Hiszen a munkácsi püspökség jövedelme a 
legkisebbek közül való, s hány szemérmes szegényt kell 
ebből segélyeznie és segélyez is ; pedig erről a liirlap 
nem vehet tudomást. 

Midőn örömmel tudatjuk e kellemes hirt kedves 
atyánkfiaival : kérjük mindnyájukat, emeljék sziveiket a 
Mindenható, irgalmas Ur Istenhez, hogy ő méltóságának, 
adakozó püspökünknek adjon bölcsességet sok nehézsé-
gekkel járó főpapi tisztében és állandó, jó egészséget!! 

Legyen ő egyházmegyénk történetében adakozó prae-
dicatummal diszitve ; a jókedvű adakozót szereti az Isten. 

* 

Firczák Gyula, munkácsi püspök ur ő méltósága 
1896. évi deczember hó 29-én, hazánk ezredéves fenn-
állása emlékére az egyházmegyei papárva-leányintézetnél 
tett 10,000 korona alapítvány alapitó-levelének másolata : 
Nagyságos Káptalan ! Főtisztelendő Szent-szék ! A millé-
náris év végéhez közeledik. Emelkedett lelki hangu-
lattal tanúi voltunk azon monumentális alkotásoknak, 
melyek nemcsak az ország fő-és székvárosában, — de 
hazánk több pontjain is lélekemelő alakban kifejezést 
nyertek. — Egyházmegyénk szerény anyagi helyzete nem 
engedte azt, hogy az ezredéves ünnep megjelölésére 
nagyobb anyagi áldozattal járó emléket emeljünk; — 
azonban lelkünk és szivünk egész melegével részesei 
voltunk a közös öröm- és lelkesedésnek. Mi is buzgó 
imáinkkal hálát adtunk a gondviselő Istennek: hogy a 
szeplőtelen Szűz-Anyánk oltalma alatt álló magyar hazán-
kat és egyházmegyénket egy ezredéven át fentartotta. — 
Valóban csodával határos, hogy görög szertartású katho-
likus híveink — anynyi vész és balszerencse közt — nem-
csak léteznek, de őseiktől nyert drága örökségüket : Isten 
és egyháza iránti hűségüket, — az apostoli király iránti 
ragaszkodásukat, — a magyar haza iránti szeretetüket — 
és keleti szent rítusuk iránti törhetetlen ragaszkodásu-
kat csorbítatlanul mégis őrizték. — Fő feladatom 
lévén e drága lelki kincseket megőrizni, azon meggyőző-
désben vagyok, hogy e magasztos feladatnak csak ugy 
felelhetünk meg, ha a keresztény-katholikus oktatást és 
nevelést biztosítjuk ; de e mellett egyszersmind a keleti 
szertartásunk iránti buzgóságot is híven ápoljuk. — Ezen 
czélból örömmel hozom meg részemről az áldozatot és a 
munkácsmegyei püspöki papárva-leányiatézet részére ezen-
nel tizezer, azaz 10,000 koronát teszek le a ftdő káp-
talan kezeibe, mint alapítványt, — minden kikötés nélkül. 
— Ezen alapítvány a papleány-árvák törzsvagyonához 
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tartozik. — Isten áldása és a boldogságos Szűz oltalma 
legyen velünk ! — Kelt Ungváron, 1896 deczember 29-én. 
Gyula, püspök. 

IRODALOM. 
— A keresztény családanyák könyvét, mely 

Dupanloup orleansi püspöknek a ker. nő méltóságáról és 
kötelességeiről értekező 30 szent beszédét foglalja magá-
ban és kiterjed a női hivatás minden ágára, ajánljuk a 
főtiszt, papság és a ker. családok szives figyelmébe. A 
világban élő keresztény nőnek e műnél hasznosabb és 
szükségeinek megfelelőbb olvasmányt alig ajánlhatnánk. 
A csinos kiállítású. 25 ivre terjedő mű ára fűzve és bér-
mentesen szállítva 1 frt 20 kr. (vei 4 sacra.) 

Megrendelhető Szatmáron a kiadónál. 
Aiben Mátyás, 

gymn. nyug. igazgatónál. 

— Megjelent „Az Esztergom-egyházmegyei római 
JcatholiJcus iskolák története" hivatalos adatok alapján 
szerkesztette dr Komlóssy Fereucz egyházmegyei főtan-
felügyelő. Ára a nagy negyedrét alakú 100 nyomtatott 
íves és 800 oldalra terjedő műnek 5 frt Megrendelhető 
szerzőnél Esztergomban. Bővebben ismertetjük. 

— Báró Pongrácz Julia. A női erények legszebb 
"virágai. A világba lépő leánykák részére. A magyarországi 
zárdák és összes kath. nevelőintézetek növendékeinek 
szeretettel ajánlja 1896. október 11-ikén, Magyarország 
Nagyasszonyának ünnepén a szerző. E könyvecskének 
czélja az, hogy mindazoknak, kik a női nevelő-intézetet 
elhagyták, sőt már a felsőbb osztályok növendékeinek is, 
kedves és hasznos olvasmányul szolgáljon s őket a jóban 
való állhatatosságra és növekedésre ösztönözze; hogy 
ápolja bennök az intézetben kikelt és fejlődésnek indult 
erényvirágokat ; hogy fejleszsze bennök a vallásosság, a 
hit, remény és szeretet, a szivtisztaság, önmegtagadás, 
szerénység, szelídség, lelki nyugalom, munkásság, hall-
gatagság, rendszeretet stb. erényeit s iíykép oda hasson, 
hogy az if ja leány jámbor keresztény maradjon s belőle 
derek honleány és erényes családanya váljék. A mű kis 
8-r. 200 óidul, diszes vászonkötésben 1 frt . Megrendelhető 
a Szent-István-Társulat ügynökségében (Budapest, Királyi 
Pál-utcza 13. sz.) és a szerzőnél Pomázon (Pestmegye). 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a győri székeskáptilanban Molü Antal sop-
roni főesperesnek a székesegyházi főesperességre, Beidl 
Alajos mosoni főesperesnek a soproni főesperessé. re, dr 
Surányi János locsmándi főesperesnek a mosoni főes-
perességre, Mladonitzky Ignácz rábiközi főesperesnek a 
locsmándi főesperességre, Schlegel Péter komáromi főes-
peresnek a rábaközi főesperességre, Kutrovácz Ernő pápai 
főesperesnek a komáromi főesperességre és dr JBalits 
Antal iskolás-kanonoknak a pápai főesperességre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az eként megüresedő 
iskolás kanonoki állást Braun Adolf czimzetes apát és 
sz.-jánosi plébánosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 20. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Örömmel tölthet el mindenkit az a magas 

színvonalon álló szerep, melyet az ország politikai párt-
jainak ujevi megnyilatkozásai sorában a néppárt vezér-
férfiainak beszédei játszottak. Az uralkodó szabadelvű 
párt emberei folytatják az „én" dísztelen, az országra 
nézve gyászosvégü imádását; a nemzeti párt két szónoka, 
parlamentünk két kiváló államférfia, keményen, de 
tehetetlenül ostorozták a közromlást, Horánszky pláne 
valami „kardba omlás"-féle desperácziós húrt is kezdett 
a haza sorsa felett elkeseredett hazafi sziv számára em-
legetni; a Kossuth-párt folytatja a Magyarországra egy-
szer már világosi nagy temetkezést hozott Kossuth-
kultuszt ; az Ugronféle párt a jövőbe veti reménységének 
horgonyát, de jövőnek csak a puszta embert veszi Isten 
nélkül. Egyedül a néppárt zendített meg oly húrokat, 
melyeken át a biztos jövő titkát véljük füleinkben titok-
zatosan megcsendülni. Vagy gondolt-e a néppárt vezér-
férfiain kivül csak egy is avval a Magyarország sorsára 
nézve döntő dologgal újévi tájékoztatásában, hogy az 
ország viszonya az Istennel tiszta és olyan legyen, a 
milyet az imádandó Isten mindenekfelett való szent fel-
ségét megillető tisztelet megkövetel ? Nem gondolt senki, 
csak Zichy Nándor gróf és társai, kikkel van az Isten, 
mert ők is az Istennel igyekeznek a pártok körében pá-
ratlanul tartani. Rég meg van irva, hogy ha „az Ur nem 
őrzi a várost, hiába virrasztanak, kik a város fölött őr-
ködnek." Isten áldása nélkül minden emberi dolog, még 
a politika is, gyarló igyekezet és nyomorúságos küzkö-
dés, melyet kudarcz végez. Hogy lenne pedig áldás az 
oly országgondviselésen, az oly politikán ; a mely Istennel 
nem, vagy csak ugy immel-ámmal törődik, avagy pláne 
a mely politikának magva nagy, igen nagy istenkárom-
lás, istenkísértés, istensértés ; az atheizmus, „minden val-
lás" szabadsága. Sokat kell még a néppártnak tanulni, 
sokat kell csiszolódni ; de hogy jó uton van, örömmel 
szemléljük vezéreinek újévi nyilatkozatában. Qui confidit 
in Domino, sicut mons : non commovebitur in aeternum. 

— A magyar liturgia. Még szét nem ment az or-
szágban e lapnak az iránt való figyelmeztetése, hogy a 
magyar liturgia ügyéből országos botrány lehet, ha az 
illetékes körök ideje korán elejét nem veszik az ügy el-
fajulásának ; még szét sem ment ez a figyelmeztetésünk, 
midőn a sugalmazott „Polit. Ért."-ben megjelent egy köz-
lemény a magyar liturgia ügyéről, mely czikk már maga 
valóságos országos botrány. Pap irta, az meglátszik tar-
talmán. Nem kevesebb van benne, mint felhívás schismára, 
ókatholiczizmusra, autocephal egyház alakítására azon 
esetre, ha Róma a magyar liturgia ügyében az önkénynek 
nem enged. Szerencsétlen emberek, kik meggondolatlanul 
Rómát okozzátok saját tehetetlenségetek kudarcza miatt ! 
Mit tehet Róma egy háta megett csinált ügygyei egye-
bet mint azt mondja: nem kell; csináljátok rendes uton; 
a miben dönteni az én jogom, azt nélkülem minek kezd-
tétek megcsinálni ; hozzatok elémbe tényeket. . . Nyelvért 
hitet cserélni! A „Pol. Ért." papi írója vagy kioktatója 
meg nem gondolta, hogy mily botrányt okozott schismára 
való felhívásával akkor, mikor az egész világon a pápa 
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felhívására örvendetes elmélkedések tárgya a keresztények 
nagy egyesillése egy egyházban ! Ugy értesülünk, hogy a 
munkácsi egyházmegye lelkes főpásztora erélyesen kezébe 
vette az ügyet és Rómában tisztázni fogja az elődei 
által tett mulasztásokat, hogy végre a magyarajku gör. 
szertartású hivek Róma tudtával s legalább is hallgatagos 
beleegyezésével tehát nyugodt lelkiismerettel használhas-
sák nyelvöket az ő saját liturgiájokban. 

— Milléniumi emlék Nyitrán. Nem azt értjük, 
melyet az ország emeltetett a Zobor hegyen, hanem azt, 
melyet a nyitrai káptalan egy kiváló tagja emelt feje-
delmi alapítványával. Mint a „Nyitr. Sz." irja, Czeizel 
Gábor apátkanonok 10,000 frtot meghaladó összeget 
tett le a káptalan kezébe ösztöndijakra fordítandó örök 
alapítványul. 

— Külföldi egyházi szónoklatok czím alatt König 
Gusztáv pápai kamarás Budapesű&njjuf folyóiratot 
ad ki. ^ ^ 

— A domonkos rendből pápai dispenzatióval ki-
lépett és a kalocsai főmegyébe felvétetett P . Henrik, a 
ki visszavéve régi neve használatát Gárcsik M. Lajos 
név alatt fog szolgálni a nevezett fömegyében a hivek 
lelke üdvösségére. 

— A pápa betegsége. Erről beszélnek a lapok, 
még pedig a minden lében kanal-is „B. Hírlap" vezér-
czikkben. Senectus ipsa — morbus, már az agg kor maga 
nagy betegség. Nem csoda tehát, ha a pápa beteg. 0 
maga érzi legjobban élete végének közelségét. Karácso-
nyi beszédében világosan utalt erre. Csodálatos a circum-
spectus „B. H."-ról, hogy XIII. Leo pápáról azt meri 
mondani, hogy „csakis Magyarországgal visel" alatta „a 
római kúria háborút." Nem veszi észre az élelmes lap az 
igazságot, mert gyönyörködteti a látszat. A pápa nem 
Magyarországgal, hanem a Magyarországra ránehezedett 
furcsa szabadelvüséggel nem tud kibékülni. Hisz, urak, 
önök is ellenzékei a mai furcsa állapotnak. Vagy nem ? 
Hagyjanak békét XIII. Leo pápa szellemének. Annak 
megértéséhez — élő hit kell ! 

— A szent Collegium gyásza. Egy papábilis bi-
bornok, még pedig az, kire a rabló államok mint a pápai 
fejedelemség kérdésében „engedékenyre" számítottak, 
Sanfelice nápolyi éfsek meghalt. Az „intranzigens" XIII. 
Leo túlélte őt. Digitus Dei hic est. 

— Misszió volt decz. végén Lovasberényben. Fló-
dung és Midlivszky J . t. atyák tartották. Most pedig, 
jan. 9-től kezdve, pozsonymegyei Püspökiben lesz szent 
misszió Tomcsányi Lajos és Esterházy Jenő atyák veze-
tése alatt. 

— Egy nagy kérdés. Magyar protestáns atyánk-
fiaihoz megfejtés végett. Miért haragszanak ők reánk 
katholikusokra, miért tartják ők a kath. egyházat, mint 
a „Sárospataki Lapok" mondja, „régi ellenséga-nek ? 
Miért? Van-e okuk? S mi hát vájjon ez a nagy ok? A 
feleletet várjuk. 

— ,,A délutáni mise", — az nevezetes esemény marad 
a kath. lapirodalom történetében. Ehhez képest az az ana-

kronizmus, hogy ez a lap ez esztendőn lesz 50 vagy 59 
éves, nagyon kis hiba csak, melyre szót sem érdemes 
többet pazarolni. 

— Hogy ki emelte a Szaniszló szobrot, most már 
tudjuk. A leleplezés napján, nrinden ünnepélyességek 
bevégezte után, az ünnepi közönsc-g szine java Winkler 
József cz. püspök házához vonult fel. Dencs János esperes 
volt a szónok. Megköszönte a fejedelmi emléket. Tehát a 
szobrot a püspök ur emelte, a ki a boldogult püspöknek 
első lépésétől az utolsóig, melyet az egyházmegye terüle-
tén tett, oldala mellett volt. Emelte, a mint válaszában 
kifejté, hálából és kegyeletből, hogy legyen, úgymond, 
„hová imádkozni járjunk, hogy erényeinek követésére 
buzduljunk." 

— Hármas doktor. Késmárky István pécs-egyház-
megyei áldozópap s nevelő a gróf Károlyi családnál 
Fóthon, rövid par év alatt a theologiai, jogi és állam-
tudományi doktori diplomát szerezte meg. A szigorlato-
kat mind szép sikerrel tette le. A lapoknak az a hire, 
hogy Késmárky dr ki van nevezve pécsi jogtanárrá, üres 
koholmány, mert a jogtanári állásra kiirt pályázat még 
le sem járt. Azon esetre, ha a nevezett tudós pap a jog-
tanárságra pályázik, könnyen megeshetik, hogy őt ne-
nezik ki ; hanem annyi tény, hogy most még mit sem 
lehet tudni s a kinevezés híresztelése fölületes kombi-
nácziónál nem egyéb. Késmárky dr különben fiatal ember, 
1865-ben született Pakson és 1887-ben szentelték a pécsi 
egyházmégye papjává. 

MF" Felhrsras előfizetésre. 
Igen finom figyelmeztetést kaptunk az iránt, hogy 

„nagyszabású" előfizetési felhívásokat szerkesszünk. Bo-
csánat, mink ennek a kívánságnak nem tehetünk eleget. 
Először azért, mert 25—26 évre terjedő publicistikai 
pályánkon teljesen meggyőződtünk arról, hogy eszmével, 
igazsággal, világosság gvujtogatásával kell győzni a 
lapot, s akkor a reklám puszta időt és helyet rabló 
nyűggé törpül, a lapon is, a közönségen is. Aztán e 
hosszú idő alatt, nem tehetek róla, a „Religio-Vallás" 
diszes olvasó közönsége mind jobban elkényeztetett abban 
az én, meglehet talán különös, de nekem jónak látszó 
ízlésemben, a mely reám nézve a reklámot, melyet ön-
dicséret nélkül végezni akárhogy igyekszünk nem lehet, 
kínná teszi. Maradunk tehát a már bevett módnál, s 
minden nagyigényű pózolás nélkül, egyszerűen kérjük az 
előfizetés megújítását, a hátralékok szives beküldetését 
s a lapnak uj előfizetők szerzése által lelkes terjesztését. 
Növendékpapok ugy szólván csak a postabélyeg árán már 
megszerezhetik e lapot. Szűkebb ellátású paptársak pedig 
könnyebben laphoz mint a Religióhoz nem juthat-
nak. Az ünnepek alatt az előfizetés, illetve megrendelés gyors 
elintézése a szerkesztőre és kiadóhivatalra nézve megbecsül-
hetetlen időkiméléssel járó nagy jótétemény. 

Budapesten, 1896. decz. 23. 
A szerkesztő. 

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

Budapest. 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- E 
ként kétszer : E 

saerdán es szombaton. : 
Előfizetési dij: \ 

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

Szerkesztő lakán a : i 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. : 

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

Budapesten, január 9. 3. 

M K É V F O L Y A M . 

E Előfizethetni E 
: minden : 
Ë kir. postahivatalnál : \ 
Ë Budapesten a szerkesz- : 
Ë tőnél, és Sagy Sándor Ë 
Ë könyvnyomdájában, E 
Ë IV., Papnövelde-uteza ë 
Ë 8. sz. alatt, hova a \ 
Ë netaláni reclamatiók is. E 
E bérmentes nyitott [ 
Ë levélben, intézendők. \ 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 

TJTÓHANGc 
A M I L L É N I U M I SZ. H A N G O K B Ó L . 
— Egyházi beszéd, mondotta a győri székesegyházban 
a milléniumi évzáró istenitiszteleten 1896. decz. 31-én 

Mohi Antal apát-plebános. — 

L e g y e n I s t e n n e k örök hála , k i m i n d e n jónak f o r r á s a ! 

Minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék, onnan felülről van, 
leszállván a világosság Atyjától. 

Jakab, 1. 17. 

Jóságos édes anyánk az egyház minden sz. 
misében felhiv bennünket , hogy szivünket a 
mindenható, örök, szent Istenhez, min t Atyánk-
hoz emelve, neki mindenkor és mindenü t t buzgó 
liálát ad junk : mer t ez méltó, igazságos, illő és 
üdvös. Töle árad ugyanis ránk minden jó ado-
mány és tökéle tes ajándék. 

Ha azonban a hála egyáta lán mindenha 
üdvös: akkor ki t agadha tná ezt meg Istentől ezen 
ünnepies órában, midőn egyenesen azért j ö t tünk 
Is ten házába, hogy egy millenáris év á ldásaiér t 
adjunk hálá t neki % 

Tegyük t ehá t jó adományai t és tökéletes 
a jándékai t megfontolásunk tárgyává, és járuljunk 
orczája elé hálaadással}) Há lánk azonban ne szo-
rítkozzék csupán őszinte érzelmek, kenetes igék 
é^ énekekre : hanem nyilvánuljon Is tennek te t -
sző s az emberek előt t épületes tettekben is. 

Áld meg Uram ezen órát, hogy reánk bőven 

árasz to t t jó adományaid és tökéle tes a jándékaid-

ig XCIV. zs. 

ról haszonnal elmélkedjünk s i rántad tettdús há-
lára ger jed jünk. 

# 

Országunk czimere annak egyszersmind föld-
ra jz i és erkölcsi térképe is. Mert nemcsak bér-
czeit, vizeit, tere i t s igy t e rménye i t is; hanem 
annak erkölcsi jel legét , polgárisodását is ábrá-
zolja az apostoli kereszt ál tal . 

Érzem azonban erőt lenségemben nem lehe-
tek Is ten adományai s tökéletes a jándékainak 
szónoka; de akarok mégis lenni a millénáris 
évnek gyenge visszhangja. Hiszem azonban, hogy 
ebből is meglehet ér teni , hogy Isten nemzetünk-
nek, min t egykor bölcs Salamonnak, bölcseségen 
f e l ü l m é g gazdagságot é s hosszú életet is a d o t t . 

Avagy nem nyilvánult-e abban apáink böl-
csesége, hogy min t egykor Ábrahám, Isten paran-
csára, hazájából, Urkaldeából az áldot t Kánaán 
földére k iköl tözöt t : ugy ők is Isten intésére ké-
szek voltak megválni ősi tűzhelyeiktől, kibon-
takozni rokonságukból, és min t a monda mond ja : 
egy turul röptét követve ezer évvel ezelőtt vitéz 
eleik a hunok s avarok e földén megszállani; 
ezt nem csekélyebb eszélyességgel, min t vitéz-
séggel meghódi tani s magunknak i t t maradandó 
székhelyet vá lasz tani? 

Ugyan mivé le t tek volna ők; ha Ázsia siva-
tag ja iban megmaradnak ? Nemde mint a kis folyók 
a nagy folyamoktól e lnyele tnek: úgyhogy nem-
csak vizük, hanem nevük, izük, szinük is emebbe 
egészen bele r í : ugy a magyarok is ősi hazájuk-
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ban maradva, más ha ta lmasabb törzsektől egé-
szen elnyelet tek volna. Es váj jon azon ázsiai 
népek ezer év óta a polgárisodásban csak egy 
arasznyit is előbbre haladtak-e? 

De irae ! Isten ha ta lmas kara a magyar t 
annyi más népből a tyai szeretet tel kiválasztot ta , 
ezen te j jel-mézzel folyó < rszágba elkalauzolta, 
ezer esztendőn á t sok viszontagság között meg-
ótalmazta , sok test i lelki jóval megáldotta. 

A budapesti millénáris t á r l a t mintegy gyú-
pontban, t ükör képben ál l i tá szemünk elé Isten-
nek sokféle á ldása i t ; honunk tör téne lmét , fej-
lődését. így bérczeink az érezek közül adnak : 
vasat , a hon védelmére, a föld mivelésére, a mű-
helyek, a gyárak, házak, ha jók felszerelésére; 
a ranyat , ezüstöt, rezet a legfőbb forgalmi eszköz, 
a pénz létesi tésére és sok más egyébre ; de szol-
gá l ta tnak aknái még bőven sót a megélésre; 
drága követ ékszerre. A nemes opálnak hazája 
Magyarország. Bányái töl t ik meg vele az éksze-
részek bol t ja i t , a gazdagok kincstára i t . Sajátsága, ; 

hogy nemzet i szint já tszik. Czernovitzán, Kassa 
mellet t Mária Terézia idejében t a l á l t ak egy 34 
la t sulyut. Bécsben az udvari kincstárban őrzik 
s ké t milló for in t ra becsülik. Lej tő i világhirü 
bort , rónái búzát s sok mást, vizei Ízletes hala t 
nyú j tanak . Van hazánknak czimeres szarvasmar-
h á j a ; par ipának kerese t t sok szép lova. Vadak-
ban, mada rakban szükséget nem szenved. Es 
mennyire é r t i e daliás nemzet ezen kincseket a 
maga czéljaira kiaknázni, m e g m u t a t t a ország-
világnak f. é. j un . 8-ikán, midőn a sz. k. városok 
és megyék diszbandériuma a Magyarál lamot 
képviselő szent koronát , ezen nemzet i szent 
ereklyét a kegyele t legszentebb érzelmei között 
a 16 millióba kerül t uj országházba elkisérte. 
Ezen pára t lan fényti lá tványosság mindenki t 
e l ragadot t és a szent korona látása, mely annyi 
dicső főt ékesi te t t , mindenki t mélyen megha to t t . 
Íme adot t Is ten gazdagságot is nemzetünknek. 

Sok kincs központosul, igaz, az ország szivé-
ben ; csakhogy megvan minden vidéknek a maga 
szépsége, kincse. Vájjon nem volt-e Győr 
mindenha a magyar korona egyik drága gyöngye? 
A kebelében pompázó sz. Márton hegygyei nem 
volt-e a magyar polgárisodásnak valódi bölcsője ? 
Nem adot t -e országunknak gyakran életszentség-
gel tündöklő főpapokat , jeles hősöket, á l lamfér-
fiakat, tudósokat? Nem virágzott-e maga a Győr 
törzs sokáig az országban, melytől a város s I 

megye nevét kölcsönözte? Ilyen volt pl. a 
szentóletü Sauli 192-ig csanádi püspök s azontúl 
1201 kalocsai érsek s testvérei Bód mosoni s 
Csépán barsi főispán, Kont a kemény vitéz.2) 
Nem i t t éltek-e Széchenyi György s Pá l nagy-
nevű érsekek, Draskovich biboros, Dallos a 
d ip lomata püspök, Pálfy Miklós, Eörményesy, F iá th 
János, a ki tünö hősök stb. Egy ország szépsége 
nem csak tájai , te rményei , hanem nagy emberei-
ben is keresendő. Nem lehet azért csodálkozni, 
ha a költő k inek szabad nagyokat mondani , 
lá tva Is tennek jó adományai t , e l ragadta tva fel-
k iá l t : 

Ha, a föld Isten halapja, ugy hazám bokréta rajta : 
Oly szép, virító, szivet-lelket andalító ! 

De a koronás prófétával nekünk is be kell 
va l l anunk: Is ten felnyitá kezeit s be tö l tö t t 
bennünke t áldásaival.3) Miért is áldjad lelkem 
az Ura t s minden a mi bennem van az ő szent 
nevét .4) 

Ezek u tán mél tán kérdezhe t jük : váj jon 
t ehe t e t t e Is ten még valamit e nemzettel, a 
mi t még nem t e t t volna meg kedviér t? És 
mégis mivel az eddig felsoroltak, bármily csillo-
gók legyenek is azok, mégis csak mulandó javak, 
ado t t Is ten nekünk e jó adományaihoz még 
tökéletes ajándékokat is t . i. a természet fe le t t i 
kegyelmeket , melyek a kereszt á l ta l ábrázol ta t-
nak és az anyagi javaknál annyival becsesebbek, 
m i n t a lélek több a tes tné l s az el nem évülő 
ér tékesebb az ideig valónál. 

A budapesti millénáris t á r l a tnak legérdeke-
sebb része a tö r téne lmi osztály volt. Ebben ismét 
az is tent isztelet i t á rgyak tűntek ki műbecsük, 
drágaságuk, régiségük, rendel te tésük által . Ezek 
között pedig legértékesebbnek t a l á l t a to t t Mátyás 
ki rá lynak drága kövek- s gyöngyökkel k i rakot t 
a rany kalváriája. Őre, az esztergomi főkáptalan, 
egy mill ióra biztosi tot ta . De min t a t á r l a t fő-
rendezője dr Czobor Béla m o n d o t t a : vannak, 
kik ké t mill iót is szivesen megadnának éret te . 

íme a millénáris ünnepségek koronájá t a 
szent korona díszmenete', a k iá l l í to t t t á rgyak ko-
roná j á t pedig a kálvária képezte. í m e ! gondvi-
selésszerüleg egy ki tűnően vallásos ünnepségben, 
és egy kiválóan keresztény jelvényben dombo-
rodot t ki leginkább a millénium jelleme. Mert 

2) Csanád megye. I. köt. dr Borovszkytól. 
3} 144. zs. 16. v. 
4) 102. zs. 1. v. 
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ugyanis akárhogy is veszszük a dolgot; ezt a 
mil léniumot nem más, m i n t a kereszténység 
szülte. Mert Eötvösünk szerint a miben az ó-kor 
pogány 'népeit s nem keresztény kortársainkat túl-
szárnyaljuk, az a kereszténységre viendő vissza. 
Kardal l ehe t e t t ugyanis szerezni h a z á t ; de azt 
ezer éven á t megóta lmazni s virágzásra hozni 
csak a kereszt ál tal lehetet t . 

A magyarok ugyan min t egykor eleik a 
hunok s az avarok, mint pogány nép jö t tek 
Európába ; azért nem csodálandó, hogy kezdet-
ben csak vitézi t e t t ekben keresték kedvüket , 
Saulként dúlván-fúlván, fenyegetésekkel s öldökléssel 
törtek az Ur tanítványai ellen.5) El-elkalandozván 
Kele t re n y u g a t r a prédálva a szomszéd országo-
ka t . De alig száz év múlva m á r rá juk nézve is 
beköszöntöt t az idők te l je s ők fel ismerték, hogy 
a keresztény kul tura minden egyébnél becsesebb 
zsákmány; megny i to t t ák szemeiket az evangé-
lium igaz világosságának odaadták vál la ikat sze-
lid igájának, sőt századokon á t a betörő pogány 
népek ellen annak hű, hős védőivé is le t tek . 
Miként ezt sz. J ákob pa t r i á rka a Ben jamin nem-
zetségbeli sz. Pálról megjósolta , m o n d v á n : Ra-
gadozó farkas: reggel zsákmányt eszik, este ragado-
mányt oszt.ti) 

A kereszténység befogadása á l ta l az ember 
Isten fiának méltóságát , melyet ő Ádámban el-
vesztett , Krisztusban visszanyeri, a min t ezt sz. 
Pál a Galatákhoz i r t levelében t a n í t j a : Midőn 
elérkezett az idők telje, elküldé Isten az ő Fiát, 
hogy a fogadott fiúságot visszanyerjük. Minthogy 
pedig fiuk vagytok, elküldé Isten az ő Fiának lel-
két sziveitekbe, ki azt kiáltja: abba, atya! Tehát 
már nem szolga, hanem fiu, ha pedig fiu örökös 
is az Isten által,7) Sz. Pál szerint a különbség a 
keresztény és a nem keresztény között , a mi a 
fiu és a szolga, az örökös és a béres között . A ke-
resztény a fogadott fiúság szellemét nyeri , ezáltal 
Krisztus testvérévé, örökös tá rsává leszen. A m i n t 
pl. a nemes oltóág megnemesí t i az egész vad 
f á t ; min t a tűz izzóvá teszi a rideg vasat és 
ha j lékonynyá ; min t a só izt ad az ételnek, a 
kovász savanyt a kenyérnek : ugy Krisztus ke-
gyelme természetfe le t t i valót, életet a léleknek, 
őt mint sz. Pé te r mondja, Isten természeté-
nek részesévé teszi.8) E l távo l i t j a tőle a bűnnek 

5) Apostol. Cs. IX. 1. 
6) Móz. I. K. XLX. 27. 
7) Gal. IV. 
8) Pét. II. L. I. 4. 

poklosságát , s a szeretet mennyekzős kötő-
jével diszíti. Isten fiának lelke száll ál tala 
sziveinkbe s az vezet bennünke t : már pedig, 
kik Isten lelkétől vezéreltetnek, az ő fiai.9) Jó l 
mondja azért a szeretet apostola: Lássátok: 
milyen szeretetet mutatott hozzánk az Atya, hogy 
Isten fiainak neveztessünk és legyünk.i0) Ezek sze-
r int Isten atyankká levén, min t ez jó a tyáknál 
szokás, inkább gondoskodik rólunk fiairól, m i n t h a 
csak szolgái volnánk. Jó l tud ták ezt bölcs feje-
delmeink Géza és sz. I s tván : miér t azon voltak, 
hogy a magyarok a kereszténység felvétele ál tal 
az Isten fiusága kegyelmét s ez á l ta l az ő tetszé-
sét és védelmét nyer jék meg s a hunok avarok 
sorsára ne jussanak, kik daczára világot rendito 
ha t a lmuknak h a m a r elpusztul tak. Géza mintegy 
kilenczszáz esztendővel ezelőtt ez árnyék világot 
e lhagyván sz. Is tván vállaira nehezedtek az or-
szágos gondok. 0 rend i the te t l en a lapokra kí-
ván ta fek te tn i országa sorsát. Azért köve teke t 
küldöt t Rómába II. Szilveszter pápához, tőle a 
magyar egyház szervezésére u ta s i t á s t ; reá meg 
az egész országra áldást is kérvén. A pápa 
mindke t tő t megad ta : azonfelül neki még királyi 
czimet és koronát, meg apostoli keresztet is 
küldöt t . Ez ál tal a magyar a jogilag el ismert 
nemzetek sorába l épe t t ; fejedelme a többi pol-
gárisul t országok fejedelmeivel egyranguvá téte-
t e t t , min t az apostol mond ja : Már nem vagy-
tok jövevények s vendégek, hanem a szentek pol-
gártársai, és hten házi népe. Országunk ráép i t t e -
t e t t a sziklára, melyen a pokol kapui sem vehet-
nek erőt, az apostol szavai szer in t : ráépítve az 
apostolok alapjára, melynek főszegletköve maga 
Krisztus Jézus.11) A kereszt jelében oly fegyver 
és zászló ada to t t kezébe, melylyel a keresztény 
fejedelmek, min t pl. N. Konstant in , a maguk szen-
vedélyein ugy szintén ellenségeiken is győzni 
szoktak. Ezek az Is ten tő l nye r t tökéletes aján-
dékok. Igy felvértezve mos t sz. Is tván buzgón 
hozzálá to t t a fejedelmi s apostoli munkához 
országa s egyháza rendezéséhez. Tapasztalnia kel-
le t t azonban neki is, hogy mind a menyország, 
mind pedig a földiország biztositása erőszakot 
szenved. Sokszor m a j d n e m összeroskadott még 
az angyali vál laknak is nehéz munka a l a t t ; 
i lyenkor azonban támasza volt a sz. kereszt. Ha 
pedig sötét fellegek is tornyosul tak össze hazája 

9) Rom. VIII. 195. 
10) Jan. I. L. III. 1. 
u ) Efez. II. 19. 
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egén. reménycsil laga volt a b. szűz Mária, ki az 
í r á s b a n i s m a g a s z t a l t erős asszony s maga rette-
netes mint egy jól rendezett tábor.*) M i d ő a pl . 
1030-ban II. Konrád császár, a német birodalom 
összes törzseivel egyesülten, vára t lanul reá támadt , 
ő sz. Mária ó ta lma alá menekül t ; védpaizsa 
a la t t Konrád felet t győzött is. Hálából r akad ta 
e székes egyházat. Nem tud j a azt e l tagadni mil-
lió tör ténet i ró , a mi be van írva a nemzet vé-
rébe, intézményeibe. A milyen volt szent Is tván 
élete, olyan volt annak vége is. 1038-ban Nagy-
asszonyunk napján, elérkezet tnek tudván vég-
órájá t , a körülöt te összesereglett főpapok s 
főurak je lenlé tében a Boldogságos Szűznek 
hagyta örökségül hazánkat . Ezen királyi vég-
rendelet a lapján a magyarok a Boldogságos 
Szüzet Királynéjukként t isztelik, őt királyi koro-
nával s királyi pálczával ábrázolják s országukat 
Mária országának nevezik. Hadi zászlaikat a turul-
madár helyet t az ő képe ékesi tet te . Bizodalmát 
az ország népe Is ten u tán az ő ol ta lmába 
helyezte. Az ő t isztele emelkedésével föl tűnt , 
fogytával hanya t lo t t a haza szerencsecsillaga. 
Midőn sz. István, sz. László, Nagy Lajos, Mátyás 
az igazságos idejében délfokán ál lot t sz. Mária 
t isztelete, v i rágzot t honunk jólé te ; midőn a XVI. 
században ernyedet t e tisztelet, megnehezül t 
azonnal az idők viharos já rása fölöt tünk, düliö-
döt ten táborozot t országunkban a harcz, völgyeink 
sirgödörré, hegyeink sirhalom má le t tek. Csak 
midőn I. Lipót idejében Mária t isztelete ú j ra 
fe lé ledt : kezdett szerencsénk napja ú j r a deren-
geni. (Folytatjuk.) 

A pálos főiskolák belszervezete. 
Prefektus. Az egyes főiskolák élén, mint prefektus, 

a ház perjele állott, ha erre alkalmas és nem volt nagyon 
elfoglalva; máskülönben a hol theologia és philosophia 
van együtt, valamely theologiát, a hol csak philosophia 
van ott valamely philosophiát már tanított tanárt nevez-
tek ki prefektusnak, a kinek ép ugy a tanárok, mint a 
tanulók minden a tanulmányokhoz tartozó dolgokban alá 
voltak vetve. Kötelessége a növendékek tanulására fel-
ügyelni ; a vitatkozásokon elnökölni, a melyeken a felve-
tett nehézségeket nem ő oldja meg, hanem nem annak 
megfejtésére a tanárt birja reá oly módon, hogy ezáltal 
annak a tekintélye legkevesebb csorbát se szenvedjen ; 
gondoskodik arról, hogy a vitatkozáson kellőszámu ellen-
vető legyen, úgyszintén elegendő hallgató közönség, a 
melynek soraiból az előkelő embereknek soha sem szabad 

*) Ének. E. VI. 3. 
Acta Paulinorum I—IS ; kiválóan a VIII. Tom, 

hiányozni, hogy igy jelenlétükkel a vitatkozás fényét 
emeljék. Minden hónapban átnézi a tanulók Írásait, hogy 
nem kell-e valamit a tanárral megbeszélnie, avagy tán 
neki útbaigazítást adnia. A tanároknak nem szabad 
semmit sem kinyomatni az ő engedélye nélkül. 

Tanárok. A tanárok kötelessége tanitványaikat elő-
ször az Isten félelmére vezetni, azután a hasznos és 
szükséges tudományra oktatni. Az előadást a szent Tamás-
féle „Creator inneffabilis" czimü imával kezdik. A prefec-
tusnak mindenben engedelmeskednek. A lényegeseket 
tárgyalják, a lényegteleneket elhagyják. A megfejtendő 
kérdéseket nem azoknak száma, hanem fontossága szerint 
mérlegelik. Fősúlyt a szentírás és ? szent atyákra fektessék. 
Délelőtt félóra cirkulust, délután 1 óra scabellumot 
tartsanak, a melyen az Írottakat ismétlik. Ajánlatos, hogy 
a cirkulusokon magok is jelen legyenek, de ha ezt nem 
tehetik, akkor ugy intézzék a dolgukat, hogy a tanítvá-
nyok bármikor hozzájuk mehessenek. Délután a scabel-
lumon mindig jelen vannak. A bedelussil szépen bánjanak; 
tanitványaikat szeressék; ne legyenek személyválogatók. 

Theologiai tanárok. A szentírás tanára. Értse jól a 
szentirást; azt méltóan értelmezze, a Vulgátát védelmezze 
és annak szövegét a szent atyák szerint magyarázza. A 
skolasztikus vitatkozásoktól őrizkedjék. Ha a szentírásban 
olyan rész fordulna elő, a melyet az eretnekek meg-
támadnak, azt méltósággal védelmezze. 

Scholasztikus tanár. A hit tanait adja elő és a 
vitatkozást tanítja. Védelmezi a bold. Szűz szeplőtelen 
fogantatását, a melyet a pálosok régtől védelmeznek. 
Mindenben aquinói szent Tamást követi; ha ez valahol 
nem világos, a thomistákat. Azokat a véleményeket, a 
melyekkel a katholikusokat támadják, nem tanítja, nehogy 
a tanítás szentsége kétségbe vonassék. Tananyagát az 
akadémiák módjára négy évre osztja be. A heretikus 
tanítást két három fontos okkal veti vissza. 

Cazuistika tanára. Kötelessége arra törekedni, hogy a 
rend növendékei a szentségek kiszolgáltatásában kellő 
jártassággal bírjanak. Két év alatt, végzi el a tananyagot. 
Első évben elvégzi a szentségeket és a censurákat, a 
másodikban a dekalogust (tizparancsolat), a hol a hetedik-
nél a szerződésekre is kiterjeszkedik. Kételyek és követ-
keztetések által oldja meg a nehézségeket; két-három 
bizonyító okot és minden parancsolatnál 3 casust (esetet) 
emlit. Hetenkint szerdán vagy szombaton vitatkozást tart, 
a melyben inkább kérdések által fejti meg a felvetett 
esetet. Jobbára ő elnököl a házi casuistikus gyűléseken is. -) 

Philosophia tanára. A philosophia tanitás czélja, hogy 
a tanítványokat a theologiára előkészítse és az Isten 
ismeretére vezesse. Két év alatt végzi el délelőtt és dél-
után egy-egy órában. Első évben a logikát; és pedig az 
első két hónapban annak rövidletét; a második évben a 
pbysikát tárgyalja.3) Előadás után a circulusokba osztott 
növendékek félóráig ismételnek. A cirkulusoknak feje 
mindig a két legjobb tanuló. Előadásában Aristotelest 

2) 1779-től kezdve e három tanárhoz járult egy negyedik, a 
ki az egyháztörténetet és az egyházszervezettant adta elő. 

3) 1781-től a philosophián két tanár tanitott : egyik a logikát 
és metaphysikát, a másik a mathesist és a physikát. 
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kövesse ; azt jól megértse és szent Tamásról mindig 
tisztelettel beszéljen. Ha valamely nehezebb helybez ér, 
a melyet meg szoktak támadni, azt auctorokkal védelmezze. 
Elég választéka legyen a kérdésekben. 

A tanárok sorrendje. A mely tanár előkelőbb tárgyat 
tanit, ha fiatalabb is, az idősebbet megelőzze. A ki eltér 
szent Tamástól és Aristotelestől s tanításában a magukat 
hamisan thomistáknak nevező tanitók tanait tanitja, az 
thekájától (kathedrájától) fosztassék meg. A ki akár a theo-
logiát, akár a philosophiát jó eredménynyel tanította, 
az doctoratusra számithat. A theologiai tanárok nemcsak 
a provincziális káptalannak, hanem a javitbatlanokat a 
rendből kivető bizottságnak is tagjai. 

A növendékek életrendje. A pálos növendékek élet-
czélja az Isten dicsőségét, saját és az emberiségnek hasz-
nát keresni és a rend javát előmozdítani. Evégből kérniök 
kell az Istent, hogy alkalmas munkásai lehessenek az Ur 
szőllejének és a tudományokban is előre haladhassanak. 
Minden héten gyónnak és áldoznak, nem számítva a 
nagyobb ünnepeket. Csak a tanároktól megengedett köny-
veket használják. Az előadást szorgalmasan hallgatják, 
ismétlik, belőle egymást kérdezgetik és végre betanulják. 
Mindnyájan az iskolában a saját helyeiken ülve tanulnak. 
Maguk között társalognak, a konventbeliekkel nem szabad 
beszélniök. Az iskolába menve vagy vissza, és a sétára 
pároson mennek; sehova be nem térnek. Maguk tisztítják 
ruháikat és szobáikat a szünetek napjain. Minden nap 
4 órakor kelnek ; azok, a kik a kórusra mennek 5 órakor. 
Ezután a2 iskolába mennek, a bol a Mária kis officiumát 
és a Primât, az elhalt rendtársakért az imádságot, nagy 
böjtben a bűnbánati zsoltárokat elmondják, a melyeknek 
végeztével félóráig elmélkednek s a többi időt a philo-
sophusok Yi^-ig, a theologusok 7 óráig a tanulásra 
fordítják. Ezután a könyveiket összerakván, az iskolába 
mennek, a hol a leczkét leirják, circulust tartanak s a 
hátra levő reggeli imádság elvégzése után egész az 
ebédig tanulnak. Ebéd után 3/4

 egyig disputálnak, egyig 
az éneket gyakorolják, 2-ig ismételnek, 3-ig leczkét 
irnak. Három után mindaddig szünetelnek, mígnem a 
Vesperásra másodikat csengetnek ; ekkor elmondják a 
Vesperást és a Completoriumot. Vacsora után vitatkoznak, 
mig nem a csengetésre elimádkozzák a Matutinumot ; J/2 

óráig elmélkednek; a Mária litániát mondják; 1/i-ig 
lelkiismeretet vizsgálnak s az Úrban nyugodni térnek. 
Ünnep és hétköznapokon, valamint adventban mindnyájan 
a kórusra mennek. 

Bedellus. Minthogy a tanár nem lehet mindig velük, 
azért rendszerint a legjobb tehetségűt bedellussá teszik. 
0 ügyel az iskolára ; tisztán tart ja azt. befütteti és ha 
szükséges, megvilágítja. Felügyel társaira, hogy tanulja-
nak és az imádságokat elvégezzék. Reggel felkelti őket. 
Minthogy órája van, ő mondja meg az előadásnál és a 
vitatkozásoknál annak a végét. A vitatkozókat a készü-
letre inti; a heti vitatkozókat 7, a hónapiakat pedig 14 
nappal a vitatkozás előtt. A téziseket leirja, s miután 
azokat a tanár kijavította, egyet nyitvánosan kifüggeszt, 
a többit a vitatkozók közt kiosztja. Ha a növendékek 
hanyagog, az elöljárónak bejelenti őket. Minthogy nagyobb 
terhei vannak, mint a többieknek, azért megkülönböztetett 
helyen ül, s a tanároknak is szépen kell vele bánni. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergomi főmegye. A főmegyei papság nyug-

díjügye érdekében — a következő levél ment az „Eszter-
gom" szerkesztőjéhez: 

Tisztelt Szerkesztő Ur ! 
Szent karácsony vigiliáján írom e sorokat, oly napon 

tehát, melyen a hivatásos irókon kívül alig jut eszébe 
valakinek tollat fogni, hogy irjon, hanem mindenki, kiben 
sziv van, azzal a gonddal van elfoglalva, hogy kinek 
mivel tehet némi örömet, és várakozó álláspontot foglal 
el, hogy viszont ő róla ki emlékezik meg — az öröm és 
a kölcsönös figyelem e kiváltságolt óráiban. 

Valamikor, még budapesti kápláoy-koromban, ugyan-
csak karácsony táján az az ötletem támadt, hogy a fő-
városi papság szegény beteg paptársait lephetné meg 
azzal az üdvös intézménynyel, hogy önkéntes adományokra 
kötelezik magukat évenkint, melyek egy részéből és másik 
tőkésített részének kamataiból, ingyen gyógyszert, vagy 
orvosi segélyt, vagy ha a viszonyok megengedik valamely 
kórházban apáczák által, vagy saját lakásán a betegnek, 
ingyenes ápolást nyújtanak. Képzeletemben már láttam a 
főváros valamely egészséges fekvésű pontján egy szép 
házat kerttel, apáczák gondozása alatt, a hová a fővárosi 
papságon kivül bevont főmegyei papság áldozatkészségén, 
üdülő, elaggott és beteg főmegyei papok szerény napi 
fizetést, teljes ellátást, ápolást, megérdemlett nyugalmat 
kapnak, szóval gondtalan életet élhetnek. Hittem, hogy 
más országok papságának példáján, mi is nyujhatunk 
valamit társainknak, esetleg önmagunknak, valamikor 
mondom ez az eszme foglalkoztatott és hittem, — de 
hiszem ma is, — hogy ez az eszme nem kivihetetlen és 
nem multa idejét, mert hisz a betegség, a szűkölködés, a 
nyomor mindig meglesz, és így ellenszerei sem múlják 
idejüket soha. 

Most, hogy vidéken működöm a cura pastoralisban, 
más gondok nyomnak és igy más és más eszmék nyomul-
nak előtérbe, melyek veleje az, hogy „segítsünk magunkon 
és az Isten is megsegít bennünket!" 

A kongruát, a papi nyugdijat hajtogatják minden-
felé ; és mi tagadás benne, nem elégítenek ki bennünket 
az eddigi kilátások egy irányban sem. Nemcsak azért, 
mert lassan készül az orvosság, tőle akár meg is halhatna 
a beteg, de mert tele vagyunk bizalmatlansággal, a kon-
gruát illetőleg, az ügyünkbe magát heavatkozó állam-
hatalom iránt, mely eddig absolute semmivel sem szolgált 
rá bizalmunkra ; a papi nyugdijat illetőleg pedig önma-
gunk iránt, k)koek most kellene megmutatnunk, hogy a 
testületi szellem mily messzeható áldozatokra képes, 
még akkor is, ha nem szívesen számítjuk magunkat azok 
közé, kik valamikor nyugdíjra szorulnánk. 

Az esztergomi főmegyei nyugdíj-alapra vonatkozó 
tervezet minden koronán meg lett hányva-vetve ; nem isme-
rem az összes kerületek hozzászólásának tartalmát, de 
hiszem, hogy egyhangú az a nézet, hogy a nyugdíj, 
melyet nekünk szántak, nem elég, én legalább le nem 
mondanék, még 100 éves koromban sem beneficziumom-
ról a kilátásba helyezett 500, 600, de meg 800 írtért sem ; 
ily penzió mellett nem mennék nyugdíjba, mert az esetleg 
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kirendelt administrátor ur majd csak nyújt ja a betevő 
falatot, és ha maradok, legalább egészséges jő lakásom 
lesz. Holott 500 frt nyugdij mellett — ha nem sikerült, 
valakinek privát vagyonra szert tenni — még tisztes-
séges hónapos szobát sem bérelhet a nyugdíjas (persze 
más volna, ha léteznék oly megyei vagy országos papi 
intézet, mint előbb említettem, a hol 1 f r t vagy 1 fr t 
20 krért naponként ellátást kaphatna az a szegény kiér-
demült pap), a napi szükségleten felül megmaradt összeg-
ből. Az aggkorral járó egyéb fogyatékosságok után fel-
merülő egyéb költségről nem is szólok. De erre nem is 
vesztegetek szót, hisz még azok is, a kik a nyugdíj-
tervezetbe oly hallatlan csekély összeget vettek fel, nem 
szükkeblüségből tették ezt, csak számításaik eredményét 
vallották be. Legfeljebb azt kell megjegyeznem, hogy 
számításaikból kihagyták a papi testületi szellem áldozat-
készségére való appellálást, azaz nem áldozatkészségre, 
hanem kötelességérzetre való hivatkozást. Ha rászorulok 
arra a nyugdíjra, úgv magamért teszem, a mit teszek ; ha 
nem szorulok rá, legyen jobb sorsom megváltási ára az, 
a mit szegény paptár.-aim érdekében teszek ; hiszem, hogy 
ezt a gondolkozási módot minden pap magáénak vallja. 

Midőn így a tervezett megyei nyugdij elégtelensége 
fölött tépelődtem, egy paptársam figyelmeztetett a Theol. 
Quartalschrifc IV. k. 879 old. ily czim alatt megjelent 
czikkre : „Pensions-Verein für W e l t p r i e s t e r m e l y e t egész 
terjedelmében közölni czélszerűnek vélek. 

„A sokszor szellőztetett és nehezen megoldható 
kérdések egyike ideiglenesen vagy véglegesen nyugdijba 
került világi papoknak állásukhoz mért ellátása. Némely 
egyházmegyében eziránt még nagyon kevés történt. Nem 
lesz talán felesleges, a következőkben, két egyesületet 
bemutatni, mely a mondott irányban kiváló sikerrel 
működik. Talán beválik majd itt is az, hogy : „Exempla 
trahunt", a példa vonz. Az első ily forma egyesület a 
„St. Josefs-Verein zur Unterstützung der Weltpriester im 
Ruhestande für die böhmische Kirchenprovinz." Ezen 
egyesület 19 év óta áll fenn és 200,743 f r t vagyon felett 
rendelkezik és 886 fizető tagot számlál. Nyugdiját ez 
időszerint 28 élvezi. Eddig 35.825 fr t 84 kr lett segélyre 
fordítva. Egyesületi tag lehet minden, a cseh egyházi 
tartomány kötelékébe tartozó világi pap —- aki egyedül 
a vallásalapból nyújtott elégtelen nyugdijakra van utalva — 
és pedig községi és polgári iskoláknál működő káplányok 
és hitoktatók évi 400—1000 frt fizetéssel; plébánosok 
600 frtól 1000 frt ig bíró fizetéssel. A cs. k. középis-
kolák hitoktatói és tanárai nem vétetnek fel az egyesületbe 
(bizonyára állami kielégitő nyugdijaikra való tekintettel.) 
De ha káplány vagy plébános egyesületi tag már és 
igy lesz idővel hitoktatóvá vagy tanárrá valamely közép-
iskolán, megmaradhat tagnak. Az egyesület tagjainak 
fizetési kötelezettségei : a 600 f r t fizetéssel biró és az 
egyesületbe lépő tag évi 2%-ot fizet tehát 12 fr t és pedig 
vagy az egészet januárban vagy felét juliusban, 800 fr t 
fizetéses tag évi 16 frt, 1000 frt fizetéses évi 20 frtot 
fizet. Belépésnél minden tag korához és fizetéséhez mért 
belépődijat ád és pedig 30 évig fizetésének 2%-á t ; 
30—40 évig, annak 4 % ; 40—50-ig 6 % ; 50—60 évig 
8°/0 ; 60 éven felül fizetésének 10°/o-át. A belépő dij 

mindjárt a belépésnél fizethető, vagy 4 évi egyenlő rész-
letben január elején, vagy negyed éven át január és julius 
hóban 8 egyenlő részletben. A tag jogai érvényesülnek 
azon naptól kezdve, melyen a fizetett tagdijat a pénz-
táros az egyesület főkönyvébe bevezette. Az egyesület 
azon naptól kezdve segélyez, a melyen a nyugdij a vallás-
alapból folyósítva lett. Minden tagsági év után kap az 
illető 10 frtot és minden évi illeték czim én összesen fizetett 
frt után jár egy frt nyugclij. Pl. A. 600 frt fizetéssel 10 
evig volt az egyesület tagja, midőn nyugdíjba lépett, kap 
t ehá t : tízszer tiz f r t — 100 frtot — és mivel tíz éven 
át évenkint tizenkét fr t tal járult az alaphoz — még 
10X12 azaz 120 frtot , összesen 220 frtot. A segély év-
negyedenként bélyeges nyugtára lesz kiszolgáltatva. 

A másik egyesület a kölni „St, Engelbertus-Verein", 
mely 1889. jan. 1-én alakult a kölni egyházmegye világi 
papjaiból, hogy a megye nyugdíjazott papjait évnegye-
denként élethossziglan felsegélyezze. Az egyesületi töke 
100.000 márkát képvisel. Kétféle tagjai vannak. Vannak, 
a kik felszentelésük után átélt minden évért 3 márkát, 
egyszer és mindenkorra és évi 18 márkát fizetnek; és 
vannak, a kik papi éveikért 2—2 márkát fizetnek belépő 
dijul és évenkint 12 márkát. Az első osztályos nyugdi-
jasok évi 750 márkát, a másodikba tartozók évi 500 márkát 
kapnak. Az egyesület élén az elnök és helyettese áll 
(mindkettőt a kölni érsek nevezi ki), a többi négy elöl-
járót a tagok választják. Minden harmadik évben Köln-
ben nagy gyűlést tartanak a tagok." 

így szól a czikk. Részemről már kevés megjegyezni 
valóm van. Nem volna-e lehetséges az esztergomi főegy-
házmegyei papság körében ily egyesületet létesíteni ?„Segits 
magadon, és megsegít az Isten is!" 

A főegyházmegyei nyugdijalap intézői, a már ki-
küldött bizottság is, gyorsabban dolgozhatnék, nem kellene 
tartani attól, hogy nem birja feladatát a papság meg-
elégedésére megoldani, mert bizonyosra veszem, hogy — 
más kilátásba helyezett segélyforrás hijján — a tervbe 
vett nyugdij minimumok és maximumok a ftdő papságot 
kielégíteni nem fogják. De ha ily segélynyugdij alapot 
is tervezünk, mi is nyugodtan számba vehetjük a bizott-
ság aggodalmait, mely a nyugdíjazhatok kis számában a 
nyugdij összeg szánandó kicsiny voltában nyilvánul, — 
é3 egyelőre megnyugodhatnánk a hivatalos nyugdíjalap 
létesítésében is, melyet jelenlegi tervezetében, ha nem 
is tartunk kielégitő megoldásnak, de mégis fejlődésképes 
alapnak, mely buzgóságunkkal, áldozatkészségünkkel nőni 
fog. Mig másrészt az általunk létesítendő segélyalap 
fedezve, kiegészítve a hivatalos alapot, biztosítja a nagy 
korral megáldott, munkaképtelea testvéreket a mindnyá-
junkra szégyenletes nyomor elől. 

Tisztelt Szerkesztő U r ! Vegye fel programmjába a 
papi nyugdij ügy minél hathatósabb előmozdítását is, 
engedjen tért lapjának hasábjain az alapos hozzászólások-
nak, szerezzük meg a kölni és cseh nyugdíjalap terveze-
teit, közöltessenek azok, tartsuk napi renden ezt a kér-
dést, szóval mozogjunk és ne várjuk, hogy Illés próféta 
hollói majd táplálnak bennünket vénségünkre. Mert 
habár pap Magyarországon még nem halt is meg éhen, 
mégis szégyenletes állapot, hogy annyi tanulmány s buzgó 
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papi tevékenységben töltött élet után valaki joggal ne 
számíthasson oly módra, melyben gond nélkül pihentetheti 
ki fáradt testét-lelkét. Aztán ez sem utolsó gondolat ám, 
hogy a papnak ily alapok létesülése esetén, nem kell 
többé vén napjaira kuporgatnia garast és fösvény ember 
hirébe kerülni, csak azért, mert javakorában nem tehetett 
elég jót, számitva arra, hogy vén napjaira majd nem 
lesz senki, aki őt gjámolitaná. 

Jelen soraimat alázattal ajánlom az esztergom-fő-
megyei ftdő papság figyelmébe, kérve a szives hozzá-
szólást, illetve ha jónak találják azokat, a szervezkedést, 
mert theoretikus tárgyalásokkal nem sokra megyünk. 
Öltsön testet az ige, legyen bár a kiindulás még oly 
szerény, nem baj ; csak tegyünk valamit, mert mozgás az 
élet és a tespedés minden jónak lassú, de biztos meg-
ölője. 

Ifogy feljebbvalóink ily irányú tevékenységünket jó 
néven veszik, biztosra vehetjük ; mert minél több a talál-
kozási pont, melyben mindannyian egyetértve működünk, 
annál nagyobb az életerős testületi szellem, mely nélkül 
nagyjaink és magunk is tehetetlenül vagyunk kénytelenek 
vesztegleni nagy elhatározások idején. 

Sok minden egyéb testi és lelki jó mellett, nyugdij-
alapot és az önsegélyen alapuló nyugdij-intézményt 
kivánom, a munkában elfáradt, testben megtörött, de 
testvéri szeretetünkben bizó paptársainknak, újévi aján-
dékul. Isten velünk ! 

Nagymaros, 1896. decz. 24-én. 
Dr Robitsek Ferencz. 

Bécs, jan. 4. Katii, munkásnők gyűlése. •— 
Itt a keresztény sociális átalakulás nagy arányok-

ban folyik. A kath. munkásnők gyűlése tegnap impozáns 
módon folyt le, a Musik-Verein diszes nagy termében. 
A gyűlésen jelen voltak Stefánia özvegy trónörökösné, 
Mária Valéria főherczegnő, ki egyenesen erre a gyűlésre 
jött Bécsbe, Mária Josefa, Mária főherczegnők, Rainer 
főherczeg, továbbá Taliani nunczius, az osztrák székes-
főváros főarisztokrácziája, szóval rendkivül diszes közön-
ség. A főszónok Abel hirneves Jézus-társasági szónok 
volt, aki nagyszabású, mély tudományon alapuló beszédé-
ben fejtegette, hogy mi a munkásnők teendője vasárnap 
és ünnepnapokon. — Utána Lueger Károly szólott, szin-
tén nagy tetszés mellett s zajos tapsoktól kisérve, a 
társadalomnak keresztény szellemben való ujjászülesztése 
irányában. 

Páris. A nemzeti jubileum befejezése. — 
A franczia nemzet megkeresztelkedésének XIV. szá-

zados jubileumát itt és egész Francziaországban a szent 
karácsonyi napok alatt zárták be. A Notre Dameban 
maga Richard bibornok olvasta fel a keresztségi fogada-
l im megujitását, a többi templomokban az illető lelkipász-
torok végezték a franczia nemzet keresztény megújhodá-
sának e nagyjelentőségű tényét. A hivek özönlése rend-
kívüli volt. Bátran elmondhatni, hogy karácsony napján 
egy órában 100,000 ember újította meg csak Párisban 
keresztségi fogadalmát, melyhez a szentséges atya teljes 
búcsút kötött. A vidéken, a megyékben, a jubiláris ünne- > 

pélyek mindenütt a hit és hazafiasság nagyszerű nyilvá-
nulásai valának. 

A mi fő, az állam feje, Faure elnök is részt vett 
karácsony napján Francziaország imájában. Nagy esemény 
tehát, hogy az Elysée (palota, melyben az állam feje 
lakik) kápolnája is megnyílt. Abbé Hertzog, a Madeleine 
templom plébánosa misézett karácsony napján az elyséei 
kápolnában. Faure elnökkel megjelent neje és leánya és 
az Elyséeben lakó polgári és katonai elnöki udvar tisztjei 
és alkalmazottjai családostól. A franczia állam feje hiva-
tásának magaslatán állott, midőn a keresztény Franczia-
ország imáihoz igy hozzájárult. Ez az érdemes cselekedet, 
szivünkből kivánjuk, legyen úttörője az Isten áldásának 
az országra és az ő személyére. 

IRODALOM. 
Fölhívás 

a Yörösmarty-szcxbor ügyében.*) 
Ezredévi ünnepségeink lezajlottak. Multunk dicsősé-

gét az ország hét helyén hét emlék hirdeti. A lelkesedés 
hangulata közelebb hozta a megvalósításhoz Árpád, szent 
István és a szabadság szobrának eszméjét, nemzetünk 
három nagy jellemvonásának: a hősiségnek, hitnek és 
szabadságszeretetnek megörökítését. 

De a magyar nemzet, jó és balsorsában, sokat kö-
szönhet költőinek is. Es éppen a honfoglalás fenséges 
szavú énekesének, a Szózat lánglelkü dalnokának, a nem-
zeti szellem hathatós ébresztőjének, annyi nemes erkölcs 
és magas eszme apostolának, a magyar hősiség, hit- és 
hazaszeretet nagy költőjének, a magyar költők egyik 
fejedelmének : Vörösmarty Mihálynak nincs szobra az 
ország fővárosában ! A legnagyobbak, Széchenyi, Deák, 
Eötvös, Petőfi, Arany mellől hiányzik a legnagyobbak 
egyike ! Emlekjel itt az ország szivében nem hirdeti az 
ő dicsőségét s a nemzet kegyeletét és háláját! 

Ne múljék el fölöttünk ez az emlékezetes esztendő 
a nélkül, hogy az ő érczemlékének eszméje meg ne izmo-
sodjék, hogy föl ne lelkesítsen annak a nagy embernek 
emléke, aki szomorú idők, nehéz viszonyok között a 
„régi dicsőségről", majd az életrekelő „ész, erő és szent 
akarat"-ról dalolva hirdette a „jobb kor" hajnalát. Ne 
érjünk ugy el születésének századik évfordulójához, 1900-
hoz, hogy hálátlansággal vádoljuk magunkat a nagy köl-
tővel szemben ! 

A Budapesti Kath. Kör, mint a nemzeti szellem 
ápolásában másokkal mindenha lépést tartó közművelődési 
egyesület, magáévá tette Vörösmarty szobrának eszméjét. 
Megpendítette azt már 1891. decz. I l i k napján egyik 
fölolvasó estéjén nagy közönség jelenlétében; de a viszo-
nyok nem voltak akkor nagyon kedvezőek a megvalósí-
tásra. Az eszme akkori hirdetője ujabban a „Magyar 
Szemle" 1896. decz. 6-iki számában adott hangot a közös 
óhajtásnak, hogy Vörösmarty szobra állíttassák föl a fő-
városban 1900-ra. Ennek a közleménynek hamarosan 

*) Mindenki, a kihez e sorok eljutnak, személyes kötelessé-
gének tekintse e felhívás felkarolását és annak összeköttetései 
révén, mennél teljesebb érvényesülését. A szerk. 
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tapasztalt hatása s az egyik fővárosi napilap által már 
megindított gyűjtés arra birta a Budapesti Kath. Kör 
tagjait, hogy a régebben megpendített eszmét a megva-
lósuláshoz segítsék, s e czélból a kör igazgató-választmá-
nyának határozata folytán Vörösmarty-bizottságot ala-
kítottak. 

A Budapesti Kath. Kör tehát hazafias kötelességét 
teljesiti, midőn a maga részéről mint egyesület, minél 
szélesebb körre terjedő gyűjtésével könnyebbé óhajtja 
tenni az ügyet, minden lehető módon hozzá kíván járulni 
az eszme minél gyorsabb megvalósításához; s azért biza-
lommal kéri föl az egyesületeket csatlakozásra támoga-
tásra, vagy hasonló mozgalom megindítására; hazafias 
kérelemmel fordul nemcsak a saját és más egyesületek 
tagjaihoz, hanem a nagy költő emlékét hálásan tisztelő 
minden magyar emberhez, hogy adakozásukkal Vörösmarty 
emlékét hozzá méltóan megörökíteni siessenek. 

A Budapesti Kath. Kör a hozzá begyült összeget a 
Magyar Altalános Hitelbankba helyezi el, nyilvánosan 
nyugtázza és annak idején a megalakulandó szobor-bizott-
ság rendelkezésére bocsátja. 

A gyüjtő-ivek és adományok beküldését, az idő 
rövidsége miatt, 1891. április hó végéig kérjük. 

Budapesten, 1896. deczember 11-én. 
A Budapesti Kath. Kör Vörösmarty-bizottsága 

nevében : 
Csapodi István dr, egyetemi tanár, 

a fölolvasó bizottság elnöke. 
Pintér Kálmán, k, t. rendi tanár, 

a Budapesti Katb. Kör alelnöke. 
Sziklay János dr, hírlapíró, 

a fölolvasó hizottság alelnöke. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére dr Várady L. Árpád csanádi püspöki titkárt 
osztálytanácsossá kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 29-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A békés-csabai kegyurasági vitás ügy vég-

leges legfelsőbb eldöntése. A békés-csabai róm. kath. 
egyház fölötti kegyuraság ügyét ő csász. és apóst. kir. 
felsége, mint legfőbb kegyúr legkegyelmesebben véglegesen 
eldöntötte és pedig akként, hogy & kegyúri jogokat Békés-
Csaba községnek oly módon adományozta, hogy a róm. 
kath. lelkészt a nagyváradi latin szertartású kath. püs-
pököt megillető kijelölési jog tiszteletben tartása mellett a 
község képviselő testületének és elöljáróságának róm. kath. 
vallású tagjai válaszszák. 

— Halál a szószéken. Farkas Imre (nem János, 
mint egyik lap irta) bak t ai plébános Eger mellett kará-
csony-utáni vasárnap prédikálás közben hirtelen össze-
esett s mire haza vitték meghalt. „A véletlen haláltól, 
ments meg Uram minket.u 

— Az angolok legújabb fölfedezése. Eddig a 
legnagyobb tengermélység, melyet megmértek, a Japán-
tól keletre fekvő Tuszkarova tengerárokban van 8513 

méternyire a tenger színe alatt. Eddig tehát a földrajz-
ban azt tanították, hogy a föld magasabbra emelkedik ki 
a Himalaya hegyben (8840 méter) a tenger szine fölött, 
mint a milyen mély a tengernek legnagyobb mélysége 
A mult évtől kezdve be van bizonyítva, hogy a tenger 
mélysége mégis nagyobb a legnagyobb hegy magasságá-
nál. Balfour kapitány a Tonga szigetektől keletre Uj-
Zeland felé 3 helyet talált 9000 méternél mélyebbet, és 
Kernadec szigettől keletre talált egy helyet, mely a 
Himalaya hegy csúcsát 600 méterrel haladja tul. Ennek 
a mélységnek mérete t. i. 9427 méter. Ki merné azt 
mondani, hogy ezzel már ki van merítve a tenger mély-
ségének t i tka? 

— A magyar katholiczizmus jubileuma. A millé-
nium után nemsokára, mindössze három ev múlva megint 
nemzeti ünnepe lesz az országnak. Szent István meg-
koroná/.tatásának s ezzel a magyar katholikus eg'yház 
kilenczszáz/éves fennállásának évfordulója lesz az 1900. 
esztendő, melyet tehát fenyes ünnepségekkel kívánnak 
emlékezetessé tenni. Egyházi, első sorban pedig főpapi 
körökben merült fel az eszme, hogy a történelmi évfor-
dulót méltóan megüljék egyházi és nemzeti jelentő-
ségének kidomboritásával. Az ünnepélyek középpontja a 
régi magyar koronázó város Székesfehérvár lenne, a hol 
Szent Istvánt is királylyá koronázták és a hol az apos-
toli király hamvai nyugosznak. A klérus természetesen 
arról akar gondoskodni, hogy az ünnep nagyszabású és 
magasztos legyen, ezért tehát idejében látnának az elő-
készületekhez, melyek a hazafias terv kivitelére szüksé-
gesek. Alkalmasint a püspöki konferenczi* is megbeszéli 
a rendezés részleteit. F. N. 

FelhiYás előfizetésre, 
Igen finom figyelmeztetést kaptunk az iránt, hogy 

„nagyszabású" előfizetési felhívásokat szerkesszünk. Bo-
csánat, mink ennek a kívánságnak nem tehetünk eleget. 
Először azért, mert 25 — 26 évre terjedő publicistikai 
pályánkon teljesen meggyőződtünk arról, hogy eszmével, 
igazsággal, világosság gyujtogatásával kell győzni a 
lapot, s akkor a reklám puszta időt és helyet rabló 
nyűggé törpül, a lapon is, a közönségen is. Aztán e 
hosszú idő alatt, nem tehetek róla, a „Religio-Vallás" 
diszes olvasó közönsége mind jobban elkényeztetett abban 
az én, meglehet talán különös, de nekem jónak látszó 
Ízlésemben, a mely reám nézve a reklámot, melyet ön-
dicséret nélkül végezni akárhogy igyekszünk nem lehet, 
kínná teszi. Maradunk tehát a már bevett módnál, s 
minden nagyigényű pózolás nélkül, egyszerűen kérjük az 
előfizetés megújítását, a hátralékok szives beküldetését 
s a lapnak uj előfizetők szerzése által lelkes terjesztését. 
Növendékpapok ugy szólván csak a postabélyeg árán már 
megszerezhetik e lapot. Szűkebb ellátású paptársak pedig 
könnyebben laphoz mint a Religióhoz nem juthat-
nak. Az ünnepek alatt az előfizetés, illetve megrendelés gyors 
elintézése a szerkesztőre és kiadóhivatalra nézve megbecsül-
hetetlen időkiméléssel járó nagy jótétemény. 

Budapesten, 1896. decz. 23. 
A szerkesztő. 

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

Budapest. 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Ë Előfizethetni : 
: uiinden : 
: kir. postahivatalnál : E 
: Budapesten a szerkesz- : 
: tőnél, és Nagy Sándor : 
: könyvnyomdájában, jj 
: IV., Papnövelde-utcza : 
: 8. sz. alatt, hova a : 
: netaláni reclamatiók is, : 
: bérmentes nyitott E 
\ levélben, intézendők. E 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 

Ë Előfizetési dij: j 
E félévre helyben s posta- Ê 
E küldéssel 5 frt. Ë 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

E Megjelenik e lap heten- E 
E ként kétszer : 1 
E szerdán es szombaton. ; 
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U T Ó H A N G : 
A M I L L É N I U M I SZ. H A N G O K B Ó L . 

(Folytatás.) 

A gondviselés bölcs czéljai eszközlésére meg-
adja minden népnek a szükséges eszközöket. A 
magyar népnek rendeltetése a kereszténység 
tökéletes felkarolása által a polgárisult népekkel 
a műveltség pálya terén versenyezni, s az igaz 
felvilágosodás és a józan haladás zászlaját kelet-
felé lobogtatni. J a j a magyarnak, ha rendeltetését 
felejt i : akkor megszűnt fenmaradásának jogosult-
sága. A ki pedig nem halad az hátra marad. 
Lám a török uralom már csak hajszálon függ. A 
tetemnek a temető való. Az eszközök e czélra 
a vele született férfias vitézségen kivül a sz. 
István által kijeleltek : az igaz hit, és a Krisztus 
egyházához való hű ragaszkodás, szűz Mária kultusa. 
J a j a magyarnak, ha haladása és fenmaradása 
jogosultságának ezen eszközeit elveti! 

Elismerték ezt néha palástoltabban, néha 
nyiltan a milléniumi hála ünnepségeket elren-
delő vagy végrehajtó közegek is. A milléniumi 
hála ünnepséget elrendelte a magas püspöki 
kar s a magas kormány is. Dicsőén uralkodó 
bölcs Leo pápa szerencsét kivánt ehhez a nem-
zetnek, őket az ősök, pl. Mátyás király példája 
nyomán a szentszék i ránt való hűségre, hit-
egyséjre serkenti. Dr Zalka János a vatikáni 
hitvallás és a szűz Mária oltalmába való fel-
ajánlás megnyitását rendelte el. 

A hazai törvényhozás f. é. april 11-én ily 
é r t e l m ű h a t á r o z a t o t h o z o t t . A magyar szent korona 

országainak törvényhozása, vallásos áhítattal ad 

hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz 

hadai által megalapított hazát oltalmába fogadta, 

fejedelmeit bölcseséggel, népét erővel és önfeláldozó 

hazaszeretettel megáldotta, és az országot jó és bal-

sorsban segítve, annak léteiét ezer éven át sok 

viszontagság között is fentartotta. 

A hatóságok országszerte máj. 10-én végez-
ték hálaisteni tiszteletüket, a tanintézetek vala-
mivel később. Ezen ünnepségekben volt sok lélek-
emelő. A magyar tudományos egyetemé máj. 13-án 
folyt le. A fényes istenitisztelet után dr Lengyel 
Béla, miniszteri tanácsos rektor magnificus 
nagyszabású beszédet mondott az akadémia dísz-
termében. Nagyszerű és szoborra méltó jelenet 
volt midőn ő, a világi férfiú, természettudós, 
beszéde végén felállott ós a válogatott gyülekezet 
előtt imádkozott. Győr sz. k. városa f. é. máj. 
14-én ta r to t ta millénáris közgyűlését. Az ünnepi 
szónok dr Kautz Gusztáv k. tan. ak. igazgató ur 
a vaskorona-rend vitéze igy kezdette beszédét: 
„Ez ünnepélyt1) méltóbban nem szentelhetjük meg, 
mint ha sziveinket felemeljük a nemzetek sorsának 
intézőjéhez, a mindenség mindenható Urához a 
magyarok Istenéhez, hálaimát rebegve véghetetlen 
kegyelmeért, jóságáért, hogy nemzetünket ezer 
éven át sz. áldásával elárasztva, számos próbál-

0 Kolozs . I I I . 15. 
29 
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tatás által megedzve, jövő fenmaradását is biztosítva 
teljes ereje és erélyében fentartani kegyeskedett 

Nem csudálkozom, hogy gondolkozó emberek 
és nemes érzelmekre képes szivekből ily erővel 
k i tö r t a hála. Yan oka a magyarnak és pedig 
nagy a hálára. Hisz, a lefolyt ezer év a la t t 
egyetlen egy perez sem folyt le, melyben e hon 
s fiai a Gondviselésnek i rga lmát nem érezték, nem 
élvezték volna. Ki tudná nem elmondani hanem 
csak némileg is eszével felérni az Ur jóvol tának 
á r ada t á t ? Ez min tha csak kizárólagosan csak veled 
tö rődö t t volna ó magyar ! s minden más egyebet 
egészen feledett volna! Bármi t cselekedtél, veled 
vo l t ! akár hova fordultál, nem hagyot t el; bárhol 
voltál, nem távozot t oldalad mellől. Ha eltéved-
tél, visszavezetet t ; ha tuda t lan voltál, m e g o k t a t o t t ; 
ha vétkeztél, megfeddet t ; ha szomorkodtál , meg-
vigasztal t ; ha kétségbeestél , az örvényből ki rán-
t o t t ; ha állottál , t á m o g a t o t t ; ha mentél , veze te t t ; 
ha jöt té l , fogadot t ; ha pihentél , fölöt ted virasztot t . 
Ezekről jó gyakran megemlékezni ; ezeket jól 
fontolóra venni ; é re t tük I s ten t dicsérni. Mert a 
ve t t jókér t Is tennek nyú j to t t hála, egyszersmind 
az ú j ra nyerendőknek záloga. A hálát lanság ellen-
ben forró szél, mely Isten kegyes vol tának 
for rásá t kiszárí t ja. A háladatosságot a nemzetek 
apostola egyátalán parancsolja, mondván : „Legye-
tek háladatosak." Ennél fogva t ehá t nem csak 
az égi á ldásokér t ; hanem a lá toga tásokér t is 
hálá t kell adnunk; mer t hisz az I s t en t szeretők-
nek mindenek javukra szolgálnak. E szerint cse-
lekedet t a jámbor Tóbiás is igy imádkozván: 
Áldlak téged, Uram ; mert megfenyítettél és meg-
gyógyítottál engem.2) 

Ámde az igaz hála nem szorítkozik csupa 
érzelmekre, kenetes szavakban nyilvánuló elis-
merésre ; hanem tettekben is érvényesit i magát, 
így l á t tuk a mil léniumi tá r la ton az ezer a rany-
ból készült bill ikomot, melylyel az alsó ausztr ia i 
rendek Pálfy M. vitézségét meghálálták, ki 159S-
ban Győrt a pogánj- já rom alól fe lmente t t . De 
l á t tunk o t t számtalan szebbnél-szebb egyházi 
kincset , melylyel sok hálás sziv a ve t t jókér t 
Is tenének kedveskedett , annak megerősítésére, 
a mi t az Ur a prófé tánál mond: Az arany s 
ezüst az enyém.3) Ilyen pl. a győri székesegyház-
nak egyik régi művészi kelyhe, melyet I. Rákó-
czy György mostoha anyja és mostoha tes tvére 

-) Tóbiás IX. 17, 
3) Joel. III. 5. 

ajándékoztak Is ten dicsőségére s ily vésettel van 
e l lá tva: „Telegdy Barbara, Czapy Susánna, jó 
szívvel adja." II. Rákóczy Zsigmond erdélyi feje-
delem ugyanis, midőn harmadszor házasodott , 
Czapy Kristóf özvegyét ve t t e nőül, ki születet t 
Telegdy Borbála volt. Ő és első fér jé től szár-
mazo t t Zsuzsánna leánya ajándékozták e kely-
het. így nyilatkozik meg a hála tettekben is. 
Az áldozatra kész szivek most sem hal tak ki. 
így gyarapodot t jelen évben is a székesegyház 
kincstára egy szép arany kehelylyel, melylyel a 
hivek f. é. jan. 19-ikén a nmlgu püspök urnák 
aranymiséjére kedveskedtek. Mult évben Szilvesz-
ter estéjén én fö lemi i te t tem beszédemben, hogy 
Győröt t nem létezik kath. fiuárvaház, hol elhalt 
ka thol ikus szülők gyermeke i katholikus nevelést 
nyernének Krisztus Urunk parancsa szerint : 
Hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni, mert övék a 
mennyországa. Ez a szegény árvák érdekében 
koczkáz ta to t t kérésem, nem volt a pusztában 
k iá l tónak szava; mer t egy kis iskolás gyermek 
azonnal 2 for in to t küldöt t a kath. árvaházra, 
pedig egy iskolás gyermektől két husz filléres 
is szép áldozat l e t t volna; m e r t ő nem virilista 
gyermeke. De a viril isták sem hagytak magukra 
várni . Csakhogy idő előt t erről még nem szabad 
többet szólani Es a tettekben nyilatkozó hála. 
Áldja meg az árvák Is tene ő k e t ! Ha a gyermek-
nek csupán tes t i életéről, ruházatáról gondosko-
dunk, de üdvét elhanyagoljuk, akkor a kegye-
lem életétől és öl tönyétől fosztjuk tán őt meg 
s igazi jól tevői nem vagyunk. 

Nekünk a ker. nevelési e lveket hazafiúi 
szempontból is szem előt t kell t a r t anunk . Nem 
szabad ugyanis nekünk hazánknak grán i t szikla-
alapjai t , melyeken eddig közel ezeresztendeig 
nyugodott , üveglábakkal felcserélnünk, habár-
ezek karcsúbbak és szebbeknek tessenek is. 

A f. é. VIII. t -cz. elrendelte, hogy az or-
szág 7 nevezetesb pont ján millénáris emlék áll i t-
tassék. Az utolsó egy szi t tyavitézt ábrázoló 20 
méter magas szobornak felavatása f. é. okt. 1 9-én 
Dévénynél t ö r t é n t báró Jósika Samu, ő felsége 
személye körül levő miniszter által, ki ez a lka-
lommal egyebek között igy szólot t : Itt e helyen, 
hol a hatalmas folyó átlépve határunkat szőke 
habjaival termékenyíti rónáinkat, kell, hogy eszünkbe 
jusson, miként hazánkban a kereszténység alakította 
az erkölcsöket és irányította ezeket a műveltség és 
czívilizáczió javára. Büszkén állíthatjuk, hogy ki a 
múltban határainkat átlépte, megtanulta nemzetün-
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ket becsülni, édes hazánkat szeretni, a szabadságért 
lelkesedni, a k i rá lyér t élni s halni. — A miniszter 
ur ez ünnepies alkalommal, min t jellemes fér-
fiúhoz illik, szive meggyőződését fejezte ki. 0 
nemzetünk polgárosodását , a műveltséget , sza-
badságszert t e t e t , a la t tvalói hűséget a keresztény-
ségnek rója fel érdemül és a kereszténység gyü-
mölcse gyanán t t ün t e t i fel. Végül pedig hozzá 
teszi : mig mayyar lesz, ez mindiq igy lesz. Ámde 
kereszténység nélkül nincs polgárisodás, nincs 
haladás. A kereszténység és haladás összefüggnek 
min t ok ós okozat. Tehát aki a k a r j a a haza 
polgárisodásának fen maradásá t és tovább hala-
dását ; . annak a keresztegységét is kell akarnia . 
Ez pedig ker. iskolák, ker. nevelés nélkül nem 
marad fenn, nem halad előre. Mert nem elég a 
keresztéuység áldásos vol tá t csupán ünnepies 
nyi la tkozatokban e l ismerni ; hanem ezen elisme-
résnek az életben t e t t ek á l ta l is kifejezést kell 
adni. 

Provincziális városaink egyikének pár tvezére 
nem igen régen nyomta tásban szózatot in téze t t 
párthíveihez. De mivel ő nem keresztény, pá r t -
emberei pedig keresztények, ezek i rányi tására 
megjegyezte, hogy hisz ö is keresztény elvek szerint 
való társadalmat akar. Egy pártvezérről , midőn 
ünnepiesen nyilatkozik, fel kell tenni , hogy 
őszintén szól. De mi következik ebből? Hogyha 
egy sok keresztény által ünnepel t nem keresztény 
pár tvezér keresztény t á r sada lmat ó h a j t : szabad-e 
akkor nekünk keresztényeknek nem keresztény 
elvek szerint szervezett t á r sada lma t akarn i? 
Csakhogy a ki a czélt akar ja , anuak a hozzá 
vezető eszközöket is kell akarnia. A min t a föl-
felé kúszó borostyán nem áll meg a magasban 
támasz nélkül : ugy a szép keresztény erkölcstan 
sem ál lhat meg keresztény hi tágazat nélkül, 
mondja báró Eötvös. A keresztény erkölcsi parancs-
nak : szeresd fe lebará todat min t tennen magadat , 
a lapja az, hogy Krisztusban mind tes tvérek let-
tünk. Ha hazánk keresztény jel legét a jövőre is 
fenn akar ja t a r t an i s ezáltal a jövendőben fen-
maradásá t biztositani, erre szükséges nélkülözhe-
tet len tényezők : a keresztény családi élet ; a 
keresztény iskola ; a keresztény társadalom ; 
tegyük hozzá a boldogságos szűz Máriának 
magános és nyilvános kultusza. Kereszténység 
és hazánk felvirágzása s fenmaradása ugy ösz-
szefüggnek, min t ok és okozat. 

(Folytatjuk.) 

A B. Szűz Mária győri kegyképéről. 
— Nm. és főt. dr Zalka J. győri püspök ur újévi föpásztori 

körlevele. — 

Laudetur Jesus Christus, et Beatissima Ejus Mater, 
Virgo Maria! 

In capite novi, quem inchoavimus, anni haec vota 
ingeminent labia nostra; horum sanctorum nominum in-
tima veneratio et vis erigat corda, dirigat cogitationes et 
opera. 

Pervenientes ad limen, quo praeterlapsus annus ab 
inchoato secernitur, mente volvimus seriem rerum, quas 
vidimus, rerum item, quas videre desideramus. 

Inter varias gaudii manifestationes anni jubilaei 
gentis nostrae specialis prae caeteris laetitiae nostrae 
causa fuit recordatio apostolicorum laborum s Stephani 
Regis, quem Dei miserantis benignitas majoribus nostris, 
ceu angelum magni consilii, miserat. Animo aeque exul-
tante suscepimus agnitum fuisse, ceu fundamentum cultu-
rae, doctrinam auctoris et consummatoris fidei nostrae; 
laudibus denique fuisse celebratam intercessionem Beatae 
Mariae Virginis e mente s. Stephani patronae patriae 
nostrae. Suscitaturi in nobis fidem hanc, fecimus publicam 
ejus professionem, confitentes nos credere, et adjuvante 
gratia Dei etiam in futurum credituros esse, quod Deus 
revelavit, quod Christus docuit, quod Apostoli praedicarunt, 
quod sancta Ecclesia Romana ad credendum proponit, 
imploraturos auxilium et spem colîocantes in potentissima 
intercessione Beatissimae Virginis Mariae. Certum nam-
que babemus, florente cultu Beatissimae Virginis integram 
et incolumem persistere fidem catholicam, et cum hac 
patriae prosperitatem. 

Haec intima persuasio movit me, id agere, ut cul-
tum Beatissimae Virginis Mariae, labente millennii anno 
in nobis, nostrisque fidelibus promovere, et in majores 
usque flammas accendere studeamus. Dilectissimi ! asse-
cuti estis meam intentionem, dum in diversis Dioecesis 
nostrae regionibus ordinastis peregrinationfs ad gratiosa 
loca, sicut Vobis innui, ut ibi intercessionem Magnai 
Dominae nostrae pro patria et Rege, proque omnibus 
nobis jugi devotione imploretis. Populus alacri sane animo 
suscepit adhortationes vestras ; amor religionis amori 
patriae junctus in laetas flammas erupit ; milleni et mil-
leni convolarunt sub vexilla vestra ; viae resonabant sacris 
canticis, in laudem Magnae Dominae nostrae. Processio-
nes magnitudine rarae et adparatu festivae exquisito stu-
dio fuere ordiDatae. Communitates singulae cum suis 
vexillis et proprio parocho in serie se excipiebant; in 
ingressu ad visitandum gratiosum locum accensis fere 
oœDes caereis, puellae praeterea festive indutae et sertis 
ornatae, per ducentena et ultro paria incedentes, insolitum 
praebuerunt spectaculum. Sacram hanc peregrinationem 
agentes, tum in pagis, per quos transiverunt, tum in 
locis gratiosis in charitate fuere suscepti. Animi autem 
peregrinantium fideliuoi in fide catholica ita fuere uniti, 
ut finita solemni hac devotione inter lacrymas discesse-

Cire. a. 1896. pag. 13. 
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rint ad sua, dulcissima memoria retinentes et enarrantes 
magnalia Dei.* 

Talia solatia spiritualia concessit Deus mihi, vene-
rabili Clero fidelique populo nostro. Utinam sereno vultu 
suscipiat devotionem hanc beatissima Virgo et intercé-
dât pro patria regeque nostro. 

Haec quoad praeterita. (Folytatjuk.) 

A pálos fő iskolák belszer-rezete. 
(Vége.) 

Vitatkozások. A tanultak eredményét a növendékek 
a vitatkozások alkalmával mutatják be. Voltak heti, 
hónapi, év elején és végén, valamint a káptalanok alkal-
mával, a káptalan tagjai előtt tiszteletből engedett vitat-
kozások. A heti disputát szombaton tartják két óra folyá-
sig. De ha két ünnep esik a hétre, vagy az ünnep esik 
a vakáczióra, akkor nem disputálnak ; ekkor szombaton 
előadás van, kivéve, ha három egymás után való héten 
volna így : akkor egy vitatkozás tartandó. Ha sok a 
tanítvány minden, ha kevés minden második hónapban 
legyen vitatkozás délelőtt is, délután is 2 óráig; hacsak 
délután van 4—5 óra folyásig. Hárman délelőtt, hárman 
délután felelnek, de a ki délelőtt elsőnek felelt, az dél-
után második lesz. Az első egy óráig, a másik kettő fél-
fél- óráig felel. Ilyen disputáknál a hány tanár van, annyi 
a védő ; mindegyik vitatkozó a saját ellenvető tanárának 
kérdéseire felel. A theologusokat csak harmadéves ko-
rukban bocsájtják a vitatkozásra, hacsak csekély számuk 
nem kívánja, hogy másodéves is vitatkozzék. A támadók 
elsejének a rend vagy idegen doktorok avagy lectorok 
közül kell lenni, a második szintén presbyter, a harmadik 
valamelyik negyedéves theologus. A plilosophiában a 
felvetett kérdéseket egy, rendszerint a legjobb védi, kettő 
meg támadja. Ez utóbbiaknak segítenek akár a tanárok, 
akár a vendégtanárok. Nagyobb vitatkozások csak rit-
kábban vannak ; ilyenkor az egész anyagból van a vitat-
kozás, azért erre mindig a legjobb tehetségűt választják. 
A conclusiokat a quaestiokkal együtt ki szokták nyomatni 
s valamelyik előkelő embernek ajánlani.x) A nagyobb 
vitatkozásnál 50, a kisebbnél 20, a hónaposnál 12, a 
hetinél 6 conclusio van. A philosophiai cursus végével 
az egész anyagból van vitatkozás, de csak a legjobbakat 
választja ki a vizsgáló-bizottság, a melynek tagjai a 

*) Seriem processionum aperit Districtus Csepregh 
Fideles cum suis Sacerdotibus longa serie iverunt ad Osli 
Mox Districtus Kapuvárensis instituit peregrinationem ad 
Kis-Czell. Districtus Kis-Marton, Rust et Nagy-Marton 
alii ad Loretto, alii ad Kis-Marton. Districtus Széplak ad 
Boldogasszony ; Districtus Sopron et Német-Keresztur ad 
Kópháza : Districtus Jaurinensis ad Kis-Czell. Uniti Di-
strictus Pér, Téth et Kóny numero ingenti ad Téthi-Szent-
Kut, ubi in memóriám Millennii etiam statua B Mariae 
Virginis fuit e piis fídelium oblatis erecta. Districtus 
Comitatus Moson ad Káinok et Boldogasszony, Fideles 
labii croatici passim ad Loretto. E Distnctibus Comitatus 
Komárom alii ad Bodajk, alii ad Szent-Kereszt in Péli-föld. 

x) 1663-ban a generálist választó káptalanon tartott philoso-
phiai vitatkozást a nagy Zrinyi Miklósnak, a költőnek, ajánlották. 
Act. Paul. Tom. I. 

perjel, prefectus és a tanár. Ezek mellett van két Íródeák, 
a kiket a perjel nevez ki. 

Vizsgálatok. Minden év végén az egész évben vég-
zett anyagból nyilvános vizsgálatot tartanak, mely alól 
senki sem menthető fel. A vizsgálók mindegyike külön 
jegvet ád, a melyeket a növendék erkölcsi viseletével 
együtt a provincziálisnak küldenek fel, a ki eldönti, váljon 
fellebb mehet-e a növendék vagy ismételni tartozik. A 
vizsgálatot, a melyen minden tanuló félóráig felel, Nagy-
boldogasszony körül tartják. 

Vakáczió. Valamint a szorgalomnak, ugy a pihe-
nésnek is meg volt a. maga ideje. A nagy vakáczió egy 
hónapnál rövidebb és két hónapnál hosszabb nem lehetett. 
A szünet a provincziák szokása szerint vagy junius vagy 
augusztus végén kezdődött, de julius vagy szept. 7-ibe 
előtt okvetetlen. Az iskola kezdete vagy szept. vagy nov. 
7-én volt. Az évet ünnepies „Veni Sancte"-vel kezdték és 
Te Deummal zártuk, a melyet vagy valamelyik előljáró, 
perjel vagy alperjel, vagy valamelyik vidékbeli előkelőbb 
plébános tartott . Évközben karácsony vigiliájától újévig, 
farsang utolján quinquagesima (ötvened) vasárnaptól ham-
vazó szerdáig, virágvasárnaptól fehérvasárnapig, és pünkösd 
három napján volt vakáczió. Minden héten egy szünetnap 

I volt hacsak nem esett két ünnep a hétre, de ha a két 
ünnep közül az egyik hétfőn, a másik szombaton volt, 
ekkor egy nap szünetet adhattak a hét közepén. 

Az iskolából való kizárás. Azon növendék, a ki 
engedetlenkedik a perjelnek, prefektusnak, tanároknak ; 
vagy a ki másokat engedetlenkedésre csábit, rossz viszonyt 
folytat, éjjel más szobájában csavarog, vagy a folyoson 
sétál, vagy nem tanul, az az iskolából kidobandó, meg-
büntetendő s mindaddig nem fogadható vissza, a mig 
meg nem javul ; ha pedig áldozó pap, választó és választ-
hatási jogától fosztandó meg. 

JBakonyvári Ildefonz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 12. A győri főpásztori levél. — 
A latinul nem tudó világi olvasóközönség kedveért 

röviden meg kell itt ismertetni, a győri újévi főpásztori 
levél szellemét és tartalmát. 

Ez a levél Magyarország minden katholikus hívének 
lelkében és figyelmében helyet kíván. Oly dologról szól, 
mihez Magyarország jóléte és jövője van fűzve. A levél 
szelleme az ős magyar kath. szellem, mely Magyarorszá-
got a múltban nagygyá tette, s melynek ismét át és át 
kell hatni Magyarország katholikus millióinak a lelkét, 
ha azt akarjuk, hogy ez az ország még egyszer nagy és 
boldog s az európai népek körében igazán számottevő 
legyen, mint magyar. 

Visszatekintéssel kezdi a milléniumi évre. Meg-
mondja, hogy nekünk katholikusoknak mivel kell kezdeni 
mindent, tehát ezt az újévet is. Jézus és Mária őskatho-
likus dicsőítésével : Dicsértessék a Jézus Krisztus és az ő 
szűz anyja, Mária ! Ennek a felséges katholikus jelszó-
nak kell uralkodni sziveink, minden gondolataink és tet-
teink felett. 

Visszatekintve a lefolyt milléniumi évben történt 
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nagy megnyilatkozásokra, legnagyobb örömünkre szolgált, 
úgymond a főp. levél, hogy. nagy országos megemlékezés 
történt sz. István királyról, kit az Isten nemzetünknek 
apostolul adott ; azután, hogy miveltségünk alapjául 
elismertetett a keresztény vallás ; végül hogy a b. szűz 
Mária elé, kit sz. István az ország mennybéli védőasszo-
nyának jelentett ki, közbenjárásának megnyerése végett 
országos esedezés járult. Az ős katholikus kit felélesztésére 
a hitvallást nyilvánosan megujitottuk, közösen újra letet-
tük. Hisszük és hinni akarjuk és hinni fog'juk ezentúl is 
mind azt, mit az Isten kinyilatkoztatott, Krisztus Urunk 
tanított, az apostolok hirdették és a római egyház, hogy 
higygyük, előnkbe ad. Bizalmunkat ezentúl is teljes lélekkel 
a sz. Szűzbe fogjuk helyezni, mert meg vagyunk győ-
ződve, hogy a Mária-tisztelet virágzása a hit és a haza 
virágzását jelenti. 

Ebből a meggyőződésből kiindulva a győri egy-
házmegye apostoli lelkű főpásztora a milléniumi év 
alatt egyházmegyéje területen Mária tiszteletét friss 
fellángolásba igyekezett hozni. Megdicséri a megye 
papságát, hogy szándékát megértették és nagy lelki 
haszonnal nagy zarándoklásokat rendeztek a Mária tisz-
telet különféle szent helyeire. Ennek dicsérő elismerésével 
fejezi be az újévi főp. szózatnak a múltra tekintő be-
vezető részét. A következő részben áttér annak fejtege-
tésére, mit óhajt s mit remél az ő főpásztori szive a 
Mária-tiszteletre nézve a jövőben. Es itt tanítását és buz-
dítását az ősz főpásztor a győri Mária-kép 1697. márczius 
17-én történt csodálatos könyezésének kétszázados ez 
idei évfordulójával köti össze. Kijelenti végül, hogy e 
jubileum megülése irány később fog rendelkezni, buzdítva, 
hogy lélekben arra már most készüljön a papság az egy-
házi rend szentségében nyert isteni erők felfrissítése által. 

Garam-Szent-Benedek, 1897. jan. 8. Egy kis kelyre-
igazitás. — 

Nagyságos és Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! 
A pálosokról „Milléniumi emlékezés a magyar ere-

detű szerzetes rendről" cz. alatt nagybecsű lapjában kö-
zölt tanulmány a mult számban véget ért. *) Felhasználom 
az alkalmat arra, hogy az élvezetes, tudományos appará-
tussal irt értekezés egy tévedését helyreigazítsam, mélyen 
megütköztem én, de megütközhetett mindenki, a ki a 
pálosok történetének legújabb fázisait ismeri. A tanul-
mány irója ugyanis a mult évi 50. sz. 425. lapjának 
jegyzet rovatában megemlékezik Scitovszky primás visz-
szatelepitési kísérletéről: 

„Scitovszky János, bibornok és esztergomi érsek 
1866-ban az esztergommegyei Szent-Keresztre, az úgyne-
vezett Péli-földre, a kormány beleegyezésével Lengyel-
országból négy pálost telepitett le azon szent czélból, 
hogy a pálos rendet ősi hazájában ismét meghonositsa. 
A jövevények, a kik rövid egy év alatt megtanultak 
magyarul, s jámborságuk és buzgóságuk miatt közkedvelt-
ségnek örvendettek épp ugy a papság, mint a hivők kö-
rében, már arról álmodoztak, hogy majd nemsokára reá-
juk süt az ősi dicsőség napja a magyar szeretet és párt-

*) Csak most ért véget. 

fogás által. De az álom csak álom volt; mert Simor 
János primás szükkeblüsége folytán vissza kellett menniök 
Krakkóba:, a hol ma is álmodnak a pálosok felvirágozá-
sáról." 

Megütköztem rajta, hiszen jól tudom, hogy az esz-
tergomi érseki levéltár aktái éppen nem Simor „szük-
keblűségét," de nem is a pálosok „jámborságát" és 
„buzgóságát" okozzák azért, hogy Scitovszky prí-
más visszatelepítési kísérlete nem sikerült. Scitovszky-
nak szándéka a legnemesebb volt kétségkívül, de nem 
számolt a szerzetesi élet modern hanyatlásával. Simor 
prímás is nagy pártfogója és gyámola volt a szerzetes-
rendeknek, mint ezt egész élete tanúsítja, és éppen a ma-
gyar pálosok régi hirnevének megóvása tette szükségessé, 
hogy mikor a Péliföldön letelepített pálosok fegyelme-
zetlenségét és elődeikhez méltatlan életmódjukat és ma-
gukviseletét a valódi szerzetesi szellemé változtatnia nem 
sikerült; nehogy az uj pálosok, kik a híveknek épp ugy, 
mint a papságnak botrány kövül szolgáltak, a szerzet 
régi hírnevét ledöntsék azon piedesztálról, melyre őket a 
magyar egyháztörténelem helyezte: Simor primás Krak-
kóba küldte vissza őket. A ki a részletekre kíváncsi, 
tekintse meg az esztergomi érseki levéltár kérdéses akta-
csomóját. 

Ezeket tartottam szükségesnek Simor primás emlé-
kének megvédése, de a kérdés tisztázása czéljából is rö-
viden megjegyezni. 

Midőn Nagyságodat e sorok szives közlésére kérem, 
kiváló tiszteletem kifejezése mellett maradok nagyságod-
nak alázatos szolgája. Dr H. K. 

Pécs, jan. 7. A katholikus kör ünnepélye. — 
Fényben és nagyszerűségben párját ritkító, jelentő-

ségében egyedül álló ünnepélye volt tegnap Pécs város 
katholikus társadalmának. Mig a protestánsoknál az ön-
kormányzati szervezet képez szilárd kapcsot, a zsidók 
pedig az egész világon kompakt falanks^ot alkotnak 
saját érdekükben, addig köztünk katholikusok közt a 
templomon kivül semminemű tér nem volt, melyen talál-
kozhattunk, érintkezhettünk, eszméinket kicserélhettük 
volna. Voltaképen nem is ismertük egymást. Ezen az 
állapoton nagyot változtatni van hivatva a „Pécsi 
Katholikus Kor", mely tegnap ünnepelte uj otthonának 
felavatását, megnyitását. A százezer forintnál többe került 
alapítványi palota emeletén oly pompás helyiségei vannak 
a körnek, hogy azok szemlélete bámulatra ragadta a 
diszes vendégsereget. 

Az ünnepély este 6 órakor vette kezdetét s az 
általunk is közzétett műsor szerint a legszebb sikerrel 
folyt le. Jóval 6 óra előtt keztek már megtelni a pazar 
világitásu, remek termek válogatott, előkelő közönséggel. 
6 órára színültig megteltek a helyiségek ; a jelenlevőket 
500-ra becsülhetjük. Arra nem válalkozhatunk, hogy az 
egybegyűlteknek csak megközelítő névsorát is adjuk s 
azért az alábbi neveket pusztán kis mutató gyanánt 
soroljuk föl. 

Ott voltak a sokak közt: Troli v. püspök, Blas-
kovich kir. táblai elnök, Sável kir. kúriai biró, t széki 
elnök, a káptalannak körülbelül valamennyi tagja, a városi 
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papság, Sey László kir. tanácsos, Majorossy polgármester, 
Vaszari főkapitány, Zavaros árvaszéki elnök, Feilhauer és 
Schultz postatanácsosok, Angyal Pál kir. táblai biró, 
Inczédy főgimn. igazgató, Wiesner bányaigazgató, Decleva 
és dr. Tróber városi tanácsnokok, Duka műszaki tanácsos, 
Salamon kir. tanfelügyelő, Fekete Mihály t. főügyész, 
Erreth János kamarai elnök, Waniss főszolgabiró, dr 
Nagy Géza kir. alügyész, Rónaky dr árvaszéki ülnök, 
Németh Ferencz pleb Tamásiból, Vörös M. képezdei 
tanár Simonff'ay, dr Jobszt. dr Lieber, Szuly János, Szieberth 
ügyvédek, dr Hinka jogtanássos, dr Mutschenbacher, 
dr Friedl, dr Mihálffy jogtanárok, Biró pleb. Abaligetről, 
Ulákovics pleb. Harkanovcziról, Kószits Ákos megyei 
alügyész, Döbrössy képezdei igazgató, dr Hölbling, dr 
Wajdi ts Alajos orvos, Molnár pleb, Pellérdr. 1, Eger 
Zs'gmond, Károly Ignácz apát, Dischka főreáliskolai 
igazgató, Bokor ny. tanár^ Suha városi erdőmester, dr 
Obetkó kir. albiró, Prantner esp. HimesházáróJ, Péhm 
pleb. Német-Uröghről, Kise pleb. Szent-Lászlóról, Bánffay 
kir. tanácsos, Szommer vasúti főmérnök, Keserics esp. 
Mohácsról, Gauzer, Ollé, és Szikora nyug. lelkészek, 
Lechner takaréktári elnök, Szu'y József esp. Berkesdről, 
J i ra tkó képfaragó, több katonatiszt. Ottocska gazd. egyl. 
elnök, Molnár tiszttartó, Beck pleb. Bicskéről, Pintér 
esp. Bonyhádról, Gruzlinger, M.-Székről, Balogh kir. 
táblai tanácsos, Erreth Kálmán főszolgabiró stb. A nagy-
számú és szép hölgykoszorut különösen kell kiemelnünk. 

A katonazenekar nyitánya után a „Pécsi Dalárda" 
gyönyörű karéneke következett, melynek elhangzásával a 
kör érdemdús, szeretett elnöke: gróf Apponyi Géza 
hőgyészi nagybirtokos j lent meg az emelvényen. 0 
méltósága fiatal kinézésű, szőke, karcsú, kedves, meg-
nyerő alak. Megnyitó beszédét szónoklati technikával, 
tiszta és érthető kiejtéssel folyékonyan, szabályos hang-
hordással oly szónoki tökélylyel adta elő, mely a hallga-
tóságot teljesen megnyerte, lelkesedésbe hozta. Sürü 
éljenek szakitották meg a beszédnek minden egyes mon-
datát. A legnagyobb figyelemmel s általános érdeklő-
déssel meghallgatott beszéd tartalmát és eszmemenetét 
kivonatilag a következőkben adjuk, a nélkül, hogy azt 
szószerint közölhetnök. 

Mélyen tisztelt társaság! Engedjék meg, hogy 
szívélyesen üdvözöljem e fényes társaságot, engedjék meg, 
hogy köszönetemet fejezzem ki, hogy az ünnepély fényét 
megjelenésükkel emelni kegyeskedtek. Mikor e palotát 
csak kívülről láttuk, mely az azt körülvevő szép keretbe 
egészen beleillik és Pécs sz. kir. város állandó díszére 
fog válni, mikor átléptük a küszöbét s megláttuk a 
gyönyörű belsőt, mindnyájunk keblében az elismerés érzete, 
a tagokban pedig a büszkeség érzete ébredt föl. (Ugy 
van !) Ily osztatlan elismerés mellett lehetetlen meg nem 
emlékeznünk azokról, kik áldozatkészségükkel, fáradságuk-
kal e palotát létesitették. (Éljen!) A közreműködők, a 
résztvevők annyian vannak, hogy azok hosszú névsorával 
nem akarom a m. t. társaságot fárasztani. 1894-ben 
Hanny Gábor (Éljen !) apátkanonoknak sikerült a kört 
megalapítania; apr. 12 én Troli v. püspök elnöklete alatt 
a megalakulás megtörtént. Csekélységemet, ki Esterházy 
M. M. gróffal eljött-m az alakuló gyűlésre, megválasztották 

elnöknek (Éljen !), Kelemen Mfbály drt és Hanny Gábort 
alelnököknek (Éljen !) Azóta 7avartalanul folyt az élet a 
régi helyiségben, a melynek termeiben töltött kellemes 
órákra még soká fognak a tagok visszaemlékezni. 

A részvények kibocsájtásánál maradandó érdemeket 
szerzett magának Kelemen ő mlga (Éljen!) A kör fel-
virágoztatása érdekében Mihálffy igazgató tett szert el 
nem muló érdemekre (Éljen !) 

A mai épület emelése az ös3zkáptalan (Éljen!) és a 
boldogult püspöknek érdeme. Az egész társaság nevében 
köszönetet szavazok valamennyinek, ugy a külön meg 
nem nevezetteknek is, de az igazi, a tulajdonképeni elis-
merés maga a nagyszerű alkotás. (Ugy van !) A kath. kör 
politikával eddig sem foglalkozott, ezután sem fog fog-
lalkozni; hiszem azonban, hogy a vallásos érzés terjesz-
tését minden egyes tag kötelességszerűnek tar t ja . Eddig 
is részt vett a kör a katholikus kongresszusokon s dr 
Darányi Ferencz kiküldöttnek javasla'át az autonómiáról 
a milléniumi kongresszus el is fogadta. Kívánom, hogy 
a mostani és a leendő tagok élvezzék ezen épület minden 
előnyeit, kényelmét ; csak a'/t kérem, hogy a régi helyi-
ség szelleme itt is meghonosodjék s reménylem, hogy a 
hazaszeretet, a király iránti hűség (Éljen !) biztos otthonra 
talál e csarnokokban. Még egyszer köszönöm szives meg-
jelenésüket és azt, hogy meghallgatni méltóztattak. (Tün-
tető éljenzés.) 

Ezután Mihálffy igazgató és Kerbolt, bevezették 
Egry Béláné és Schlauch Anna úrhölgyeket, kik Eckhard 
zongorakisérete mellett énekelték el Rubinstein és Abt 
egy-egy dalát, kettősben. Erre dr Rézbányav József sza-
valta el alkalmi költeményét. Az egész költemény igen 
terjedelmes. Az I. részébe a honfiszózat, a másodikba, 
mely a legjelentékenyebb, a magyarok éneke van be-
illesztve ; a III. részben a katholikus kört énekli meg 
allegóriai képben, IV. része buzdítás a nemzethez. Muta-
tóul a kövelkező részletet közöljük: 

A magyar nemzethez. 

Hollósötét szárnynyal borult a tájra 
A századoknak hosszú éjjele . . . 
Hajnalt a napkirálynak csókja várja, — 
De messze még az ébredés jele. — 
Mesés fényben, az égnek udvarára 
Kiültek mind a fényes csillagok . . . 
Felgyúl a képzeletnek fáklyaláogja, 
A mely teremt s jövőbe átragyog. 

A földet béke csendesen takarja 
Lezajlott véres ezredév után, 
Nem őrzi most a népet honfi karja, 
Csak költő lelke virraszt alkonyán, 
S a mint mereng az ezredéves múlton, 
Szivébe láng csap, dobban a kebel, 
S felsir a honfi-szózat méla lanton, 
— Figyeljetek reá, mit énekel: 

I. 
Tanulj hazát szeretni, oh, magyar! 
Nem szóval, — áldozattal, igazán, 
Hogy hévvel csüngjön lelked a hazán ! 
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Ha kebled tépi égő fájdalom. 
S reád szorul, segélyre vár a hon, 
Akkor mutasd meg, oh, magyar! ki vagy? 
Mutasd meg, hogy lelkes honfi vagy ! 

« 

Tanulj hazát szeretni, oh, magyar ! 
Ha vészben, ütközetben reng a kard, 
S a vészes zápor mindent eltakart, 
Ha vér pirosra festi a mezőt, 
Hol ringó aranykalász volt azelőtt; 
Tanulj meghalni bátran a csatán, 
Ha tőled vért és életet kiván ! 

Tanulj hazát szereti, oh, magyar ! 
Habár nern érzed is áldásait, 
S próbára tesznek honfi — társaid, 
Ha majd jóért méltatlanságot ad, — 
Oh ! fojtsd el akkor is fájdalmadat, 
Mutasd meg : a magyar mindent feled, 
Ha szól a kürt, és hiv az ütközet! 

Tanulj hazát szeretni, oh, magyar! 
Ne mondd, hogy puszta föld és kőhalom, 
Hálásb az embernél, — érzed magadon, 
Megmozdul, érez minden porszeme, 
Nincs senki, ki téged ugy megértene! 
Öleld, hát, hiven s tedd rá lelkedet, 
E földdel egygyé forrott végzeted ! 

Tanulj hazát szeretni, oh, magyar ! 
Erőt a karba, szivbe hősi vért, 
Tanulj munkálni, tenni a honért, 
Tanulj a múltból, higy egy szebb jövőt, 
Ki hisz megnyil a jobb sors azelőtt ! 
Nézd, ott hajnal hasad begy ormirul, — 
Munkálj javán, — s a hon majd felvirul ! 

A közönség szinte megható módon adott kifejezést 
elismerésének. A műsort a „Dalárda" fejezte be Huber 
„Fohász"-ával, melynek meghallgatása soká el nem felejt-
hető élvezetet szerzett a közönségnek. 

Bécs, jan. 5. A vallásos szellem Ausztriában uralmát 
visszavívja. — 

Jelei : 1. egy törvényszéki határozat, 2. az egyetemi 
tanuló ifjúság egy fellépése. 

Lássuk az előbbit. 
Többször, mondhatni számtalanszor megtörtént, sőt 

napi renden levőnek mondható volt az oly eset, hogy 
midőn az Oltáriszentséget akár ünnepélyes körmenetben, 
akár valamely beteghez való vitelekor az utczán a pap 
végig vitta, zsidók, protestánsok és általában az u. n. 
szabad gondolkozók, tüntetőleg tiszteletlenül, sőt meg-
vetőleg viselték magokat Bécsben és a vidéken a katho-
likus vallás legszentebb nyilvánulása iránt. Láttunk eseteket, 
midőn czilinderes és nem czilinderes ..urak és nem urak, 
szivarral a szájukban, s tüntetőleg fentartott kalappal 
előre tolakodtak, s gunymosolylyal ajkaikon szemlélték 
és nézték le a „papok és anyókák" bigotteriáját. 

Ennek a .gúnyos sértegetésnek a bécsi semmitőszék 
egy határozata véget vetett. Ez a főtörvényszéki végzés 
tiszteletre kötelezettnek mond ki Ausztriában mindenkit 
a fent nevezett vallási aktusok iránt s bűnösnek 
mondja ki azt, aki a tiszteletadást ily vallási aktu-

soktól szánt szándékkal megtagadja. Hogyan is mélyen 
értelemben, a birósági végzés indokolása világosan meg-
mondja 

A bécsi semmitőszék elé egy alsóbb biróság Ítélete 
került, a melynek tárgya az vala, hogy valaki az Oltári-
szentség nyilvános vitele alkalmával tisztelete jeléül ka-
lapját levenni elmulasztotta. Első tekintetre ugy látszik, 
mintha kalaplevételre ily esetben csakis katholikusok vol-
nának szoríthatók. A dolog nem igy áll. Kifejti és meg-
magyarázza a semmitőszék végzése, mely az ellenkezőt 
mondotta ki s a nyilvánosan vitt Oltáriszentség előtt a 
kalap szántszándékos fentartását, vagyis a tiszteletadás e 
formájának szántszándékos megtagadását, mindenkiben val-
láskülönbség nélkül köztisztesség és illem ellen való vét-
ségnek minősítette. Indokolásának veleje ez : „Valamely 
cselekedetnek, melyet illem és szokás előir, és ilyen a 
föveg levétele is, szántszándékos elhagyása illetlenség; 
(unanständig) másfelől azonban az illemből fakadó köteles 
tiszteletnek teljesítése valamely vallás iránt nem egy-
értelmű ama valláshoz való csatlakozással Valamely vallás 
gyakorlásához csatlakozni, vagy nem csatlakozni, szabad 
elhatározás dolga ; hanem, igenis a fentihez hasonló nyilvá-
nos vallásgyakorlattal szemben tisztességes magaviseletet 
tanúsítani az állam által törvényesen bevett egyház vagy 
vallási társulat iránt mindenkinek kötelességévé van téve." 

Tehát Ausztriában a kath. vallás nem kénytelen 
attól félni, hogy nyilvános fellépése által a vallástalanok 
vagy más vallásúak büntetlen ellentüntetését vonja maga 
után, hanem igenis, Ausztriában a vallástalanság és a 
türelmetlen antikatholikus felekezetek kötelesek a kath. 
vallás nyilvánulását tisztelettel fogadni. 

A másik jelentős eset az egyetemi ifjúság körében 
fordult elő. Az ifjúság népes gyűlésében a nagy többség 
kimondotta elvül, hogy főiskolában zsidónak csak annyi-
nak legyen helye, a mennyi a zsidó népesség országos 
számarányának megfelel. Ehhez, ugy hiszem, nem szük-
séges kommentárt, magyarázatot adni. A hol az ifjúság, 
ott a lelkesedés, mely néikül nagy dolgot nem lehet 
cselekedni. 

IRODALOM. 
P. Didón Jézus Krisztus czimií világhírű müve, mint 

nagyszerű diszmű Kiss János dr kiadásában. 
Már hirt adtunk e díszmü megjelenéséről s illusztrá-

czióinak jegyzékét és megszerzési módozatait is ajánló 
szavak kíséretében közöltük, de azt hiszszük, hogy jó 
ügy sikeréhez működünk közre, mikor a nevezett kiad-
ványra újból visszatérünk s azt olvasóinknak megszerzésre 
melegen ajánljuk. 

Följegyezzük, hogy az összes hazai sajtó, nemcsak 
a katholikus jellegű, hanem minden más árnyalatú is 
tetszéssel és elismeréssel foçadta a müvet s oda nyilat-
kozott, hogy a nagyszerű műhöz méltó a külső, melyet a 
kiadó Kiss Jánostól nyert. így többi közt a „Budapesti 
Hirlap" igy nyilatkozik a kiadványról: 

A Krisztus életét leiró munkák között kimagasló a 
Didoné, melyet jó magyar fordításban ad ez az illusz-
trált diszmű. 

Didón könyve teljesen megfelel korunk irányzatának, 
mely a vallásos kérdésekben is a történeti és kritikai 
módszert szereti alkalmazni, hogy a skeptikus lélek minden 
töprengését eloszlathassa. Ebben az irányban dolgozott a 
franczia dömés is, ki könyve megírása előtt beutazta 
Palesztinát, hely- és néprajzi tanulmányokat téve. — 
Magában a munkában kerül minden legendaszerüt, minden 
elvont teologikus okoskodást ; nem vész el skolasztikus 
hipotézisek és kérdések útvesztőjében; mindenütt a törté-
neti alapon mozog, csak történeti forrásokból merit s a 
mit ezekből megalkot, azt a modern tudomány világitásá-
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ban állítja elénk. Igy beszéli el Krisztus életét és műkö-
dését, igy domborítja ki egyéniségét, hatalmát, jóságát 
és irgalmát; nem erőszakolja ránk okoskodásait, a tényeket 
hagyja beszélni, melyek azonban oly ékesen szóinak, hogy 
a modern embert is a pogány százados hitvallására bírják : 
Ez valóban az Isten fia ! 

De van egy más kiemelkedő vonása is Didón mun-
kájának, mely általában jellemzi a franczia tudományos 
munkákat, s mely annyival jótékonyabban hat ránk, 
minthogy, sajnos már-már egészen beletörődtünk a mi 
tudományos irodalmunk sivár, untató szárazságába. Ez az 
a franczia esprit, mely a tudományos tárgyalásba is 
életet önt, azt fénynyel vonja be s miközben elménkhez 
szól, nyelvének szépségével, fordulatainak ügyességével, 
gondolatainak meglepő választékosságával szivünkbe lopód-
zik : ez az a franczia esprit, mely könnyed modorával, 
behízelgő hangjával, élvezetes előadásával a tudományos 
munkákat is közkincscsé avatja. 

A szöveghez méltók az illusztrácziók is, melyeknek 
gazdagsága, finom választéka, ízléses tehnikai előállítása 
egyaránt meglepő. Az Üdvözítő életének nevezetesebb 
mozzanatait tünteti föl a 65 illusztráczió, melyek mind 
Bida hírneves német művész alkotásai, a ki 25 évet 
töltött Palesztinában, hogy a szentírás szövegéhez meg-
felelő képeket rajzolhasson. A 65 kép közül 20 rézmet-
szet és 45 autotypia. Ugy ezek, mint a munka finom, 
vastag papírja s pazar fényű kötése a legkényesebb 
ízlést is kielégitik. 

Ez a könyv valóban helyet érdemel a művelt keresz-
tény családok szalon-asztalain. Megérdemli, hogy asszo-
nyaink, leányaink forgassák lapjait ; szövegében és képei-
ben egyaránt fölmelegítsék vallásos lelküket. S ha ott 
lesz e könyv szalonunk asztalán, mi férfiak is hozzá 
fogunk nyúlni hébe-korban; sőt lesznek órák, melyben 
keresni fogjuk ezt a könyvet, mely olyankor is vigasz-
talást önt belénk, megerősít és lelkünkbe világit, a mikor 
sötétnek és kietlennek látunk mindent, erőnket fogyni 
érezzük s tán agyunk lázas képzelete már elénk rajzolja 
a modern élet katasztrófáinak egyik-másik irtózatos 
rémét is. 

A ki teheti, szerezze meg e munkát : családi kincset 
nyer vele. 

E méltatást szívesen magunkévá teszszük s csak azt 
jegyezzük még meg, hogy a plátói tetszés még nem 
jutalmazza- a kiadót, sőt nem is könnyíti azt a terhet, 
melyet az igen költséges mű kiadásával magára vállalt. 
Nem elég, ha a lelkeket fcglalja el a Didon-Kiss-féle 
díszmű. anyagi pártolásban is kell részesülnie. Nem elég, 
hogy aki könyvkereskedőnél vagy máshol látja, dicséret-
tel illesse, hanem, ha teheti, szerezze is meg. Igy ér czélt 
a mű, s igy részesül kellő pártolásban a kiadó. 

Megszerzési módozatok: 
A nagy mű ára kötve 45 frt, mely összeg ily módokon 

törleszthető : I. Előre beküldve vagy utánvétellel egy-
szerre; II. 10 fr t előre beküldve vagy a mű megküldése-
kor utánvételezve, a többi pedig pontosan fizetendő havi 
3 frt részletekben: III. Eliam erga sacra 100 = centum, 
per partes assignanda. 

A művet a megrendelésre mindjárt megküldi a 
kiadó, a sacrumokat pedig másfél év alatt tetszés szerint 
beosztva jelöli. 

A II. és III. módozat szerényebb körülményű egy-
házaik- és világiaknak is lehetővé teszi a mű meg-
szerzését 

Megrendelhető dr Kiss János pápai kamarás, a 
Szent-István-Társulat igazgatójánál: Budapest, Királyi 
Pál-utcza 13. szám. 

V E G Y E S E K . 
- f A franczia katholikusok megint nemzeti jubi-

leumot ünnepelnek. Mikor Galliát Germania 1870-ben 
letiporta és Francziaországban a németek nyomában ki-
tört az anarchia, a franczia nemzet jobbjaiban megmoz-
dult a lelkiismeret s országos kiállítás lőn : Fel az Isten-
hez, kit ez a nemzet hallatlan bűnei által ostorozásra 
kihívott, fel Jézus szentséges szivéhez, az irgalom, a bűn-
bocsánat s az uj élet forrásához ! Elhatározták, hogy a 
franczia nemzet, mint „Gallia poenitens et devota" foga-
dalmi templomot épit közadakozásból a Montmartren. 
1872-ben tették le-az alapkövet. Akkor hangzott el a 
nemzeti fogadalom szózata evvel a rövid, de nagy tarta-
lommal : „Gallia poenitens et devota", Francziaország 
bűnbánatot tart és Jézus szentséges szivének ajánlja fel 
magát. Ennek a világtörténelmi nagy eseménynek fogják 
Párisban f. hó 17-én, Jézus szentséges nevenapján, negyed-
százados évfordulóját megünnepelni. 

— A pálosokról szóló jeles tanulmány írójának, 
most midőn czikkének közlését befejezzük, sietünk az 
egész olvasó közönség előtt nyilványosan gratulálni, 
ahhoz, hogy mult hó 23-án a budapesti tud. egyetemen 
doktori babért kapott. Ad multos annos ! 

— A Mis Diana Vaughan-féle mystificatiónak, 
magyarán mondva világcsalásnak, XIII. Leo pápa hama-
rosan véget akar vetni. Az allitólagos nő u. n. bizalmi 
férfiait kötelezni fogja, hogy a pápa megbízottjainak a 
„miss"-t mutassák be. A kölni „Volkszeit.8 erősen hiszi, 
hogy az eredmény az ő álláspontjának fog igazat adni 
s be fog teljesen bizonyulni, hogy Mis Diana Vaughan 
nem is létezik, hanem Taxii Leo exszabadkőmüves és 
társai e név alatt csalták némely katholikusok hiszékeny-
ségét, nagy üzletet csinálva rémirataik által. 

— Egy paptársunk haláláról Hogy kitől és mily 
uton kerülnek be a legnagyobb valótlanságok a hír-
lapokba, igazán bajos elképzelni. Ily valótlanságok jelentek 
meg, mint egyik egri tollforgató barátunk irja, Farkas Imre 
baktai plébános haláláról is. A szerény, kedves jó Imre 
bácsi nem a szószéken halt meg, hanem karácson előtti 
szerdán a legszentebb^ ténykedés közben, midőn a rórátet 
végezte, lett rosszul. Agyba fektették mindjárt. Az Eger-
ből kihívott orvos jelezvén a halál közeledését, a Baktára 
kiküldött Kállay Ákos, székesegyházi karkáplán, a jó 
öreg plébánost ellátta a szent útiköltséggel. A paptársi 
szívességet az agg lelkipásztor e szókkal viszonozta: 
„köszönöm édes fiam, adja meg a jó Isten önnnek is a 
boldog kimúlás kegyelmét!" Rövid idő múlva beállott a 
haláltusa, miközben a boldogult mindig papi ténykedé-
sekről beszélt: halottak estéjén tartott-e libérât? hogy 
fogja végezni az évzáró ájtatosságot ? stb. Némi kínlódás 
utan lelke átköltözött a boldog örökkévalóságba. Rosszullét 
szent ténykedés közben, a boldog kimúlás kegyelmének 
kivánata paptársa részére, a végső perczekben fölmerült 
egyházias gondolatok mind oly mozzanatok, melyek azt 
az óhajtást keltik föl a szívben : bárcsak minden pap 
ily szépen végezze földi pályáját. Pretiosa in conspectu 
Domini mors sanctorum ejus. 

I P Felhívás előfizetésre. ^BB 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1897. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sz. Adalbert püspök. — Utóhang a milléniumi sz. hangokból. — A B . Szűz Mária győri 
kegyképéről. — Egyházi Tudósítások. U n g v á r . Főpásztori levél a latin és gör. szertartású házasfelek gyermekeinek mely szertartáshoz, 
való tartozásáról. — P á r i s . Richard bibornok-érsek főp. levele a Jézus szentséges szivének tett nemzeti fogadalom negyedszázados 

jubileumának megünnepléséről. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Szt. Adalbert püspök 
a tör téne t tanúsága szerint 997. évi ápril 23. 
szenvedett vértanúságot, s igy az idén betelik a 
900 év az ö halála óta. Mindenki tudja, mit 
köszön hazánk szt. Adalbertnek. 0 keresztelte 
meg hazánk apostolát, szt. István királyunkat. 
Tőlünk ú t j á t vette éjszaknak s az akkor még 
pogány poroszoknak hirdette az evangeliomot. 
Ott szenvedett vértanúi halált. A később katho-
likussá le t t porosz nép szt. Adalbertet mondja 
s tiszteli apostolának. Azért a porosz- tar tományi 
püspöki megyék — mint a berlini „Kath. 
Volksztg" í r ja — már készületeket tesznek, 
hogy apostoluk kimúlásának 9 százados évfor-
dulóját mennél méltóbban és ünnepélyesebben 
megüljék. Az ermelandi püspök már is bocsátott 
ki ez ügyben pásztorlevelet, a melyben a jubi-
leum egyházi ünneplését illetőleg intézkedéseket 
tesz. Ennek értelmében a frauenburgi székesegy-
házban ápril 23. és az azt követő hét napon át 
naponkint délelőtt és délután ünnepélyes isten-
tisztelet lesz k i te t t Oltáriszentség előtt szt. 
beszéddel. Hasonló egyházi ünnepség lesz Königs-
bergben a plébánia templomban szt. Adalbert 
ünnepén, melyet ot t évenkint húsvét után 4. 
vasárnap ta r tanak, és egész nyolczada folytán. 
Az egyházmegye minden más nyilvános tem-
plomában az egyházi ünneplés a szt. püspök 
ünnepére van rendelve olyformán, hogy minden 
templomban 13 órára kiteszik az Oltáriszent-
séget, természetes, szokásos ünnepélyes kitétel 

és betétel , nagymise, szentbeszéd megtar tása 
mellett . 

) 

Hogy az ünnepélyes jubi leumnak maradjon 
állandó emléke, a főpásztor a jánl ja hiveinek, 
hogy a Pangritz-telepen tervezett szt. Adalbert-
templomra adakozzanak, hogy a Sensburg- és 
Lyckben már létező szt. Adalber t - templomokat 
segélyezzék, s hogy a Lyck-, Christburg- és 
Marienburgban lévő árvaházakat ós katekumena-
tusokat támogassák. 

így fogják a szt. püspököt és vér tanút ünne-
pelni a poroszok. 

Hazánk bizonyára nem fog elmaradni ! 
Szt. Adalbert, vagy a mint nálunk rendesen 

hivjuk, szt. Béla, az esztergomi érseki fő megye 
pátronusa. Esztergomban büszkén mutogat ják az 
idegennek a kápolnát, hol szt. Béla első és szt. 
királyunkat megkeresztelte. A győri székesegy-
ház számára megszerezte a megyés püspök ur 
ő exczellencziája szt. Béla karcsontját , midőn a 
vatikáni zsinat alkalmával Rómában időzött ; 
mely ereklye azóta gyönyörű tar tó jában húsvét 
után való IT. vasárnap (Domin. boni pastoris) 
évenkint a székesegyházban ünnepélyesen kité-
tet ik. Más megyékben bizonyára más más 
emlékek -fogják javasolni, hogy a nagy vértanú, 
hi thirdető és püspök emlékét halálának kilencz-
százados évfordulóján különös módon mi is meg-
ünnepeljük. Hahnekamp György. 
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UTÓHANG: 
A M I L L É N I T J M I SZ. H A N G O K B Ó L . 

(Folytatás.) 

A jó keresztény családi élet a jövendő jó 
keresztény nemzedéknek bölcsője. A mi t a gyer-
mek évek «órán át nemes szülői s jámbor övéi 
példáján megfigyel: az mélyen benyomódik viasz 
lágy szivébe, s o t t megjegeczesedik: Az i f j ú 
ugyanis az Ö utja szerint, midőn megvénül is, nem 
távozik el attól.1) Nem szül ugyanis gyáva nyu-
la t Nubia párducza, csak sast nemzenek a sasok. 
A hi thű je l lemes családok sarjadékához fűződik 
az egyház, a haza reménye. Némely szülő azt 
hiszi, hogy családjában m á r virágzik a ker . hit-
é l e t ; mer t ő decz. 6-án Miklósajándékot vesz ós 
deczember 24-én karácsonfá t állit gyermekének. 
Csakhogy ezt mainap-ág a nem keresztények is 
megteszik; azért a keresztény család jellemzőbb 
vonásokban bizonyitsa keresztény voltát, s te t -
tekben nyi lváni tsa Isten i rán t há lá já t . Legyen 
azért a családi szentély mintegy képmása Is ten 
szentegyházának; zengjen o t t a közös reggeli, 
estéli imf ; szóljon az asztali áldás; s legalább 
szombatokon a szent olvasó, hangozzék vasár-
napon a szent evangélium. A régi házioltár dí-
szei, a feszület, a Mária-kép, a hozzá való 
mécscsel, a szentel t vizzel, ne vándorol janak a 
lomtárba . Ez esetben ugyanis félni lehet, hogy 
a keresztény hi télet hőmérője, a húsvéti szent 
áldomás, a böj t és sok más, a család kebeléből 
már régen száműzve le t tek . De erre t án valaki 
az t mond ja : én szivemben jó kathol ikus vagyok 
és holtomig is az maradok ; de más vallásúak, 
kik között élünk ehhez mi t mondanának, ha 
i lyesmit nálunk lá tnának? Mit? Az az ő gond-
j u k ? Mi ta r tozunk ugyan más va l lásuakat sziv-
ből szeretni ; de nem szabad nekünk h i tünket 
senki e lőt t szégyellenünk, vagy éppen megta-
gadnunk; hanem mindenha és mindenüt t fő di-
csőségünket abban kell helyeznünk, hogy mi a 
kathol ikus egyház gyermekei vagyunk. A mada-
r a t nemde tolláról, a iát gyümölcseiről lehet 
megismerni. A h i te t a cselekedetekből ismer-
jük meg. 

De a családi nevelés gyümölcsei csak ugy 
biztosi thatók, ha azok az iskolai nevelés által 
hasonló szellemben tovább fej lesztet tnek. Legyen 
azér t az iskola mintegy k ibővi te t t keresztény 

^ Példabeszéd. XXII. 6. 

család. Épitseo az tovább az ot thon nyer t ala-
pon. Az iskola sem ve the t más alapot, mint a 
mely ve t t e t e t t , és ez: az Ur Krisztus. A tudomány, 
mondja a protes táns bölcsész, Yerulami Baco, 
a vallás fűszere nélkül káros hatású. Vallás 
nélkül az emberek azt sem tud ják mi czél-
ból kell t anuln i . Azért sokan csak azért tanul-
nak, hogy tudjanak, pedig ez csak kiváncsi>ág; 
mások azért, hogy a világ lássa, hogy ők tud-
nak, ez pedig fitogtatás; ismét mások, hogy 
tudományuka t akár rangér t , akár pénzért áruba 
bocsássák, ez pedig ismét hiúság, vagy kapzsiság. 
A vallás t an i t j a az ember t arra. hogy a tudo-
mány á l ta l jobbá legyen ós másokat is jobbá 
tegyen. Lássuk, csakugyan ily czélra használják-e 
az emberek a t udomány t? 1865-ben Lüt t ichben 
összejöttek egyetemi polgárok több főiskolából 
és i lyetén ha tá roza to t hoztak : ,Mi nyi l tan hir-
de t jük , hogy mi materiál is ták, szocziálisták, 
a theis ták, for radalmárok vagyunk. Miután leráz-
tuk az isteni tekinté ly t , megve t jük annál inkább 
az ember i t is. A tudomány vagy ez, vagy semmi. 
Az emberiséget előbbre vinni a haladásban, a 
vörös zászló hivatása. Éljen Danton, Marat, Ro-
bespierre ós a 93 évek hősei mind. Példájukon 
kell indulni. A tekinté ly utolsó nyomát is el 
kell t iporni , habár vérfürdőbe kerül is.' Ugyebár 
hajmeresztő szavak? De következetesek. A tudo-
mány elveti az isteni tekintélyt , az i f júság nem 
akar hallani az emberiről. íme a tudomány val-
lás nélkül. Lássunk még egy mai példát. A lip-
csei egyetem ez idő szerint Németországban az 
első. Az 1875-iki k imuta tás szerint 220 vétség 
és k ihágásra vonatkozó panasz ada to t t be az 
egyetemi tanácshoz, az elüljárósághoz, mely 362 
tanuló ellen volt intézve. Ennek folytán 119 
t anu ló ra 549 napi börtön, 153 tanulóra 551 
m á r k a pénzbírság szabatot t ki. Két tanuló az 
egyetemből kizáratot t . Két panasz a fenyitő bí-
rósághoz t é t e t e t t át. Mig Németországban a 
művelet len osztály két, addig az intelligenczia 
négy százalékot szolgáltat a krimináli tásnak. 
Francziaország még többet, Olasz rszágban a 18 
évet még be nem tö l tö t t mindkét nembeli i f jú-
ság igen nagy kont ingens t nyúj t a kr iminál is 
bűntényekben s e szám mindég növekedésben 
van. Ne gondoljuk, igy szól Moréna főügyész, a 
messinai fellebbezi törvényszék előtt mondot t 
beszédében, hogy a fiatal kr imiual is ták irni, 
olvasni nem tudók; sőt többnyire felsőbb isko-
lákat látogattak. Elromlot tak, rossz példák, go-
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nosz elvek által. Ők a lopni, ölni igéket nem 
csak ejtegetni, hanem, a mi t ezen igék kifejez-
nek, elkövetni is megtanul ták. Vaux ál lami fog-
házfelügyélő Pensylvániában emléki ra to t adot t 
be a törvényhozó testülethez, mer t a fegyházra 
Í tél tek közül — a 25 éven aluliak 90 százaléka 
az intelligencziából való. íme, mai napság az 
emberek sokat tanulnak, t án sokat is tudnak, 
de jobbakká nem lesznek, az igazság ismeretére 
mégis nem ju tnak . Nem azért hoztam idegen 
országbeli pé ldákat fel, min tha hazaiakkal nem 
szolgálhatnék ; de ha i lyeneket hozok fel, t án 
személyeskedésről vádolnának. Magyarország le-
t é r t a hagyományos ősi ösvényekről, egészen 
a külföld modern eszményképei u tán indul. Ugy 
tesz, min t bölcs Salamon t e t t vén korában, ide-
gen asszonyok u tán fu tkoso t t és megromlo t t ; 
kinek i f jú éveiben bölcsesége világhirű vala. A 
magyar t is bölcscsé te t te , vi lághirűvé, lovagias 
vitézsége, szentjeinek fénye. Félni lehet, hogy a 
kozmopolita elvek befogadása kiöl belőlünk min-
den ősi jel lemet. A kasszafuró Papakoszták, Affen-
dakiszok példája ragadós. Magyarországon nem ke-
vesebb a szédelgők, sikkasztok száma, mint bárhol a 
világon. S mi oka mind ennek? Nem egyéb, 
min t hogy az emberek Is ten nélkül akarnak bol-
dogulni, azt gondolván, hogy a tudomány maga 
elég. 

De hisz nálunk a vallás a középiskolákban 
t an í t t a t i k . Ezt megengedem. De valamint nem 
lehet egy terem légmérsékle té t az ál tal hőfokra 
emelni, hogy he tenk in t abban egy vagy legfel-
lebb két óráig vékony gyer tyaszála t meggyúj-
tunk , — bármily szép lobbot ve t t is annak fénye, 
ha máshonnét nem nyer az meleget, — ugy az 
i f júság szive sem hevül vallásos lelkesedésre egy 
órai vallásos okta tás ál tal , ha azt a többi t an í tó 
hitbuzgalma, élete példája nem gyámolí t ja . Ezt 
pedig manapság az ember hiában várja , midőn 
az 1895. XLIII. t.-cz. 5. §. a val lástalanságot min-
denkinek kénye-kedvére hagyja. Félszegrendszer 
nem vezet czélhoz. Egyébiránt , a főbb iskolákban 
nemcsak vallásoktatás nincsen, hanem még a 
hitszónoki ál lomás és évek óta betöl tet len. Mi 
ennek a következése? A hitközöny és a h i te t -
lenség. Hi te t lenekből pedig állam fönn nem áll-
hat, ha minden főiskola mellé egy törvényszéki 
palotá t és fegyházat á l l i tanának is. S igy jőni fog, 
mert jőni kell, a nagyszerű lialál, hol a temetke-
zés felett egy ország vérben áll! Tán azért akar ja 
némely álbarát az egy-két vallásos iskola elkö-

zösitését, hogy Magyarország végpusztálását siet-
tessék ! (Vége köv.) 

A B. Szűz Mária győri kegyképéröl . 
(Vége.) 

Sed convertamus oculos mentis nostrae ad ea, quae in 
manifestatione cultus Mariani proxime videre et desideramus 
et speramus. Notum Vobis sit currente anno 1897. die 17-a 
Mártii recurrere secundo secularem memóriám prodigiosi 
illius eventus, qui miro modo perculit animos Jaurinensium ! 
Imago nempe B. Mariae Virginis, hodie in ara principali 
navis septemtrionalis Ecclesiae nostrae Cathedralis vene-
rationi publicae exposita, anno 1697. die 17-a Mártii sudore 
sanguine mixto maduit. Deleto ope linteoli sudori novus 
successif a hora sexta matutina usque horam nonam, 
inspectante accurrentis, scrupulose et sagaci curiosi-
tate investigantis et admirantis fere ex tota urbe po-
puli multitudine. 1) Adf'uerunt ex omni statu et aetate, 
nec protestantibus exceptis. Atque haec est imago illa 
benedicta, Vobis Dilectissimi adprime nota. Singuli nam-
que Vestrum, juxta receptum in Seminario usum, dum 
Deo trino vitarn totam et mortem omnemque vestram 
consecraturi eratis sortem, nempe ante susceptionem s. 
Ordinis Subdiaconatus, coram hac imagine inter pia 
suspiria commendavistis Vos tantae Matris patrocinio ; 
transeuntes penes Ecclesiam Cathedralem introivistis visi-
taturi et salutaturi Reginam, Matrem misericordiae ; in 
tentatione et tribulatione, ceu in civitate refugii, quaesi-
vistis protectionem, consolationem, robur, consilium; quae-
sivistis : saepe etiam invenistis. 

Nunc itaque, ubi glorificationis istius memoria bis 
saecularis recolitur, rem mihi Vobisque utilem et jucundam 
facere me credo, colligendo et exponendo historica frag-

Pluribus exponit haec Christopherus Schogg, 
qui in vicinis decenniis vixit, et e Capellano ger-
manico Capitulari anno 1754. jam Canonicum Jaurinensis 
erat. Hie „quae a coaevis et prodigio praesentibus, qui-
bus familialiter convixit, accepit, fide optima litteris 
prodidit." Por ro : ,Dici nequit, quanta inter sacrum hor-
rorem, pietat.is ardorem et propius videndi cupiditatem 
colluctauo sit exorta . . ." „Ut autem miraculo fides 
esset, omnisque latentis fortasse fallaciae ac doli suspicio 
detraheretur. Aucîoritate Ecclesiastica refixa primum a 
par:ete icon, tum quibuscunque ornamentis, omnique, 
quod includebat, ligno privata, marginibus etiam ligneis, 
ut nihil deesset, exuta, inspecta denique et excussa dilli-
gentissime fuit. Cum autem et ipsa omnis humoris natu-
ralis expers et paries siccissimus deprehensus esset, ac 
propterea jam libera quoque super mensula solis sacerdo-
tum mambus sustentata prodigiose cruorem sudare non 
desineret, manifesto miraculum constitit." Haec in suis 
rie sacra hac îmagire notis in Archivo Sacristiae Capitu-
laris custodiTis. 

Lmteolum thecae argenteae sab vitro inclusum po-
pulo ad osculandum datur. Testificationem sequentem 
habet : 

Das ist das Wahrhafte Abwisch-Tücbel von dem 
allhieszigen gnaden Bildt, Welches Biutt geschwitzet hat 
in Hie ziger Thomb-Kirchen, den 17-ten Monaths Tag 
Mártii des 1697-sten Jahrs, Welches Hiermit Gott zu 
Ehren Uns^r Lieben Frauen und allen Heilligen Auffi 
offern Wollen! Raab, den 20-ten May Ao. 1701. 
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menta, quae istius venerationis initia et incrementa 
exhibent. 

Imago in tela picta, in altitudine unum et dimidium 
pedem metiens, exhibet sanctam Dei Matrem, penes dor-
mientem Jesulum vigilantem, et compositis manibus 
quasi deprecantem. 

Jaurinum adtulit illam, profanationi Puritanorum 
subducturus, Walterus Lynch, Episcopus Clonfertensis in 
Hibernia, tempore persecutions Cromwellianae exul, 
quern Episcopus Jaurinensis Joannes Püsky in charitate 
suscepit et a. 1655. canonicatu consolatus est.2) Fuit ille 

2) Erinnerungen an die ungarische Kirche erweckt 
der Name des Bischofs Walter Lynch von Clonfert. In 
Galway geboren, empfing er die erste theologische Aus-
bildung im irischen Colleg zu Lissabon, stand dann 
mehrere Jahre trotz der Verfolgung einer höheren Schule 
in Limerick vor und bezog die Universität von Paris, 
wo er den Doctorgrad in der Theologie erwarb. Zum 
Propst in Galway ernannt, erregte er in Folge seiner 
Kanzelreden die allgemeine Aufmerksamkeit. „Er ist ge-
lehrt", so schildert ihn Rinuccini, „ein trefflicher Kanzel-
redner, thätig und von Einfluss, ein begeisterter Ver-
fechter der katholischen Sache und von vielen Ordens-
leuten und Laien als Bischof empfohlen und gewünscht." 
Die Liebe zur Wissenschaft liess ihn eine bedeutende 
Bücherei sammeln, weihe die Puritaner leider durch Feuer 
zerstörten. Am 11. März 1647 zum Bischov von Clonfert 
ernannt, konnte Lynch nur fünf Jahre seiner Heerde ein 
geistlicher Vater sein. In einem Briefe von 31. August 
1652. schildert er Innocenz X. seine Leiden. Nach der 
Einnahme von Galway war er auf die Insel Inisbofin 
geflohen, wo er sich damals noch aufhielt. Hier wäre er 
dem Hungertode verfallen, wäre nicht ein Schiff der könig-
lichen Flotte mit Getreide gelandet, welchem dann zwei Fre-
gatten des Herzogs von Lothringen mit Munition gefolgt 
seien. An dem Sieg der nationalen Sache wagt er nicht zu 
verzweifeln, da die Iren wenngleich von Haus und Hof 
vertrieben, jetzt nach Art der Makkabäer kämpften und 
die Pseudo-Verbündeten offen zum Feinde hielten. Von 
Inisbofin floh der Bischof zurächst nah Brüssel, endlich 
treffen wir ihn beim Bischof Johannes Püsky zu Raab in 
Ungarn, der ihn 1655. zum Weihbischof und Mitglied 
des Domkapitels ernannte. Als der Bischof nach der 
Restauration schon Vorkehrungen zur Reise in die Heimath 
getroffen, ereilte ihn 1664. (recte 1663.) zu Raab der 
Tod. Zum bleibenden Andenken an den hohen irischen 
Flüchtling bewahrt der Dom zu Raab ein von Lynch aus 
I r la rd gerettetes wunderthätiges Muttergottesbild, zu des 
sen würdiger Aufnahme der Bischof Franz Graf Zichy 
einen prachtvollen Altar errichten liess. (Alphons Beiles-
heim, Kanonicus zu Aachen, Geschichte der kath. Kirche 
in Irland. Mainz 1890. II. Band. p. 512). 

Nuperrime, datis ad Ulustrissimum ac Revssmum 
D ominum Episcopum Clonfertensem litteris, quaesivi de 
vicissitudinibus vitae Gualteri Lynchaei Episcopi olim 
Clonfertensis. Sua Illustritas humanissime et promptissime 
respondit, enarrans, fuisse virum illum Galviae ex prae-
nobili familia ortum. litteris Ulysipone et Parisiis excultum, 
Theologiae ac Juris suprema laurea ornatum, imo suceessu 
temporis etiam honoribus Protonotarii Apostoliéi distinctum, 
Metropolitani Capituli Tuamensis Decanum, denique Epi-
scopum Clonfertensem. História ejus ulterrior ea est, 
quam in hac nota auctor germanicus enarrat. Ad quaestio-
nem, quid evecit in Hibernia anno 1697. Responsum 
accepi, tune fuisse latam atrocissimam illam legem contra 
Catholicos, vigore cujus omnibus Catholicis jurisdictionem 
quampiam Ecclesiasticam habentibus dies dicta, qua 

Archidiaconus subin Papanensis. Egit una auxiliarem 
Episcopi. In antiquis Visitationibus saepe notatum inveni-
tur, esse parochum loci ordinatum „per Episcopum Hiber-
num." Adest porro in thesauro Sanctae Imaginis crux 
pectoralis Georgii quondam Suppanich Canonici Cantoris 
et AbbatÍ3 Ss. Trinitatis de Siklós, quam Walterus 
Episcopus benedixit et testimonio propria manu exarato 
providit.3) Pius hic exul mortuus est a. 1663. die 14-a 
Julii. Dum vixit, vita ejus speculum sacerdotale exhi-
buisse narratur. 

Sed ut jam ad imaginem gratiosam redeamus, post 
mortem Episcopi ~Walteri imago facta est proprietas 
Ecclesiae nostrae Cathedralis, et adpensa est ad parietem 
circa locum, ubi est ara beatae Annae. Mox post mira-
culosum eventum expensis gubernatoris militaris fortalitii 
Jaurinensis, Comitis Sigeberti Heister et uxoris Aloysiae 
Comitissae Katzianer ad venerationem Beatissimae Vir-
ginis, ejusque intimum cultum accensorum, erecta fuit 
ara, et sacra Virgo ad earn collocata atque visitata, qua 
Consolatrix afflictorum et in tribulatione positorum. 
Speciale hujus exemplum occurrit in devotione celeber-
rimi Stephani Telekessy Canonici Jaurinensis, anno 1699. 
denominati Episcopi Agriensis, qui exulcerato cordi suo 
coram hac imagine levamen quaesivit.4) Eadem aetate 

emigrare debent. „Anno 1697. omnes Papales Archiepiscopi, 
Episcopi, Vicarii Generales, Jesuitae, Monachi, quorum-
cumque Ordinum Reguläres et omnes Papistae, exercentes 
Ecclesiasticam quampiam jurisdictionem, discedere tenentur 
ex hoc regno ante diem primam Maji 1698. Si autem 
post praelibatam diem inveniantur in hoc regno, trans-
vehantur extra Regis ditiones. Quodsi in hoc regnum 
revertantur, eo ipso rei censebuntur laesae Mejestatis" — 
cujus poena fuit suspendium, Haec ex epistola Illustris-
simi D. Episcopi Clonfertensis Joannis Healy. 

3) Ego Waltherus Lincheus Episcopus Clunfertensis 
in Regno Hyberniae Fidem facio per praesentes, me ritu 
solito consecrasse et Benedixisse crucem pectoralem Ad 
usum Rndi Adaiodum Dni Georgii Suppanich, Abbatis 
SS. Trinitatis de Siklós, Archidiaconi Mo8oniensis Cano-
nici Cathedralis Ecclesiae Jaurinensis. Die 8. Mensis 
Decembris. Anno Dni 1662. Simbolum eiusdem Dni Georgii 
Suppanich: Deus meus misericordia mea. Psal. 85. Wal-
therus Lyncheus, Eppus qui supra. 

In tergo : Sancti et Sanctae Dei, intercédant pro 
nobis. Amen. Dulcis Jesus f Maria Benigna! Dulcis Jesus 
miserere mei. Benigna Maria ora pro me. S. Afra, S. 
Anna, S. Joseph, Orate pro me. Quorum reliquiae hic 
continentur illi, et omnes. 

4) Serenissime ac Reverendissime Princeps ! Servi-
tiorum usque ad mortem commendationem humillimam. 
Dux serenissime quanto cordis dolore mihi acciderit, 
sapientissimo iudicio et affectionatissimae gratiae vestrae 
Serenitatis tamquam mihi gratiosissimi Principis relinquo ; 
quod in tanta senectute, post meos in hac Dioecesi ve-
strae Serenitatis, 38 et amplius annis Labores et in hocce 
Capitulo Jauriensi, inter meos fratres, et Capellanos V. 
Serenitatis, ab annis 28 fere in omnibus Laboriosis Officiis 
desudantem, hesterna die A. R. Dominus Altenburgensis 
Plebanus, non exspectatis paucissimis diebus, usque dum 
mea Installatio Agriae perflceretur, ut honestius discedere 
valerem. cum gratiosis V. Serenitatis Donacionalibus 
coram Capitulo comparendo, ut me V. Serenitatis licet 
indignum, tamen fidelissimum, qui etiam sanguinem pro 
Vestra Serenitate profundere semper paratus fueram, 
Capellanum humillimum, per suam Installationem, e stallo 
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(1688—1721) vixit Canonicus Mathias Bubnich, qui iu 
Chori musici parte aram Divae Virginis respiciente con-
cinnum orgánum sumptu suo exstruxit, porro sacrae 
hujus imaginis ectypon in pariete orientaii canonicalis 
domus, quae est infra aedes Seminarii, nunc ad ingressum 
in novam typograpbiam, adponi jussit, donata vinea in 
Nyul, ea addita conditione, ut e proventibus fundatio 
fiat pro Sacris, item, ut lampas coram hac imagine 
diebus sabbathi et ante festa B. Mariae Virginis in per-
petuum oleo alatur, quod nostro quoque tempore frequen-
tatur. Idem, de quo superius mentio erat, Comes 
Sigebertus Heister et Comitissa Aloysia Katzianer obtule-
runt fundationem pro litaniis Sabbatinis et festivis B. 
Mariae Virginis, quae nostro quoque tempore, juxta 
mentem fundatorum, jugiter persolvuntur. Andreas Sgodich 
e parocho Peresznyeensi, dein Hidegségensi Canonicus 
(1713—1743., item Mathias Barilich e parocho Fülesensi 
itidem Canonicus (1731—1749.,) fundationem fecerunt 
pro lumine coram sacra hac imagine alendo. Votiva 
autem dona aurea et argentea plurima adtulerunt fideles 
in signum intimae venerationis et gratiarum actionis. 

Zelosus denique Beatissimae Virginis cultor Comes 
Franciscus Zichv de Vásonkeő Episcopus Jaurinensis 
(1743—1783) in locum arae ab Heister erectae, hanc, 
quam nunc videmus, aram marmoream magno sumptu 
erexit, et in ea imaginem miraculosam argentea lista 
munifice ornatam collocavit, addita fundatione pro Sacris 
hora media octava quotidie celebrandis. Pius hic magnani-
mus et decorem domus Dei exuperante largitate diligens 
antistes locum sepulturae coram hac sacra imagine elegit. 
Ibi praestolatur beatam resurrectionem, quam Ilii omnes 
precamur. 

Tempore bellorum cum Gallis gestorum pro defen-
sione patriae e votivis donariis s. Iconis magna vis auri 
et argenti ablata est ; ast nova illis successerunt in 
thesaurario, quae in testis B. M. Virginis exponi soient, 
ut sint testes pietatis. S. Iconem ultimis temporibus duo 
e venerabili Capitulo, Josephus Trichtl lateralibus cande-
labris, Franciscus Ebenhöch vero nova lampade argentea 
ornarunt. Pius vero PP. IX. anno 1874. indulgentias 

exturbaret, et quod summo dolore mihi accidit, iussu (ut 
ille referebat) vestrae Serenitatis, cum stuppore Domino-
rum Fratrum, et ingenti compassione, potentissime institit. 
Fateor Dux Serenissime, quod tarn iusto dolore, in tantum 
commotus fuerim, ut nisi gratia, favor, et aífectus pristinus 
Vestrae Serenitatis me animasset, fortasse exanimatus 
fuissem, unde cum ne verbum coram Fratribus proferre 
potuissem, excessi mutus e Consistorio, et ad Aram Piae 
Mariae Virginis, ante duos annos Lacrymas profundentis, 
in tantis meis angustiis confugi, et ibidem pro Vestra 
Serenitate Matrem misericordiarum exoravi, ut non cum 
tanto dedecore, et aliorum scandalo, meaque in aeternum 
confusione, sie ante t^mpus Jaurino, ubi meis Laboribus 
viress et aetatem, cum omnium compassione consumpsi, 
discedere debeam ! Servet Deus V. Serenitatem in annos 
quam plurimos felicissime ex sincero corde desidero 
maneoque Vestrae Serenitatis tamquam mei gratiosissimi 
Principis usque ad mortem humillimus Capellanus Stepha-
Lus Telekesi m. p. (Autographon inter acta sub Christiano 
Augusto. Tom. 1. p. 459. Indorsatum : Praesentat. die 11. 
Julii 1699.) 

plenarias concessit pro diebus 17-a et 25-a Mártii, quibus 
memoria prodigiosi eventus quotannis recolitur. 

Haec sunt, Dilectissimi, quae adpropinquante jubilari 
solemnitate Beatissimae Matris Vobis jam nunc in memó-
riám revocare volui, publicatione ordinis solemnitatis ad 
tardiora tempóra relicta. Agite jam, ut renovetis illa 
pia suspiria, quibus sacro Ecclesiae ministerio Vos 
dedicaturi, sub praesidium B. Marae Virginis confugistis, 
Vos obtulistis, illius maternum auxilium invocastis; 
resuscitetis gratiam sacrae ordinationis, ut per vestrum 
servitium, doctrinam omnemque sacerdotalem exemplarem 
vitam laudetur Jesus Christus, ejusque beatissima Mater, 
Virgo Maria ! 

Jaurini, in octava festi s. Joannis Apostoli et 
Evangelistae, die 3-a Januarii a. D. 1897. sacerdotii 
quinquagesimo primo, Episcopatus trigesimo. 

Joannes, m. p. Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ungvár. Főpásztori level a latin és gör. szertartású 

házasfelek gyermekeinek mely szertartáshoz való tartozá-
sáról. — 

7021: 1896. A latin szertartású és görög szertartású 
házasfelek házasságából született gyermekek kivétel nélkül 
az apa szertartását tartoztak követni az 1814. évi október 
hó 4 én 23034. szám alatt kelt kir. körrendelet 10. pontja 
értelmében, mely akként szól: „10. Ha különböző szer-
tartásuak házasságra lépnek, az esketés a mennyasszony 
illetékes plébánosához tartozik. Az esketést azonban nem 
szabad előbb teljesíteni, mig mindkét szertartású plébános 
a házasságot ki nem hirdette, ha csak mindkét fél 
illetékes püspökétől fölmentés nem adatott, Az eskető 
lelkész világositsa föl a jegyeseket, hogy egyiknek sem 
szabad szertartását megváltoztatni vagy erre a másik félt 
sürgetni vagy boszantásokkal kényszeríteni, a másik félt 
szertartásának gyakorlatában, az Isteni szolgálatban, ünnepi 
megülésében bármi módon akadályozni; hogy tehát mind-
két házastárs továbbra is köteles lesz a szentséget és szen-
telményeket saját szertartású lelkészétől venni föl. A stóla 
az eskető lelkészt illeti. A párbérből vagy termesztmény-
bői álló évi illeték mindkét lelkész közt felosztandó. Az 
ily házasságból született gyermekek az atyának mint 
családfőnek szertartását követik." 

Ezen intézkedések tövényerővel birnak manap is. 
XIII. Leo pápa ő szentsége 1894. évi Orientalium 
dignitas Ecclesiarum kezdetű brevejéből annyiban lehet 
módosittottnak mondani, hogy a vegyes szertartású 
házasságokban joga van a nőnek férje szertartását föl-
venni. Egyebekben azonban teljes törvényerővel birnak 
egyházi tekintetben manap. 

Hazai világi törvényeink szempontjából, tekintettel 
különösen az 1894. évi 32. a gyermekek vallásáról szóló 
törvényezikk intézkedéseire, az 1814. évi fennt idézett 
kir. körrendelet intézkedései a vegyes szertartású házas-, 
felekre teljesen érvényes és törvényerővel biroknak lettek 
kimondva a m. k. belügyminisztériumnak 1896. évi 
február hó 11-én 7663. számú intézkedésével. 
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Ezek alapján hazánkban a fennálló egyházi és világi 
törvények összhangzó intézkedései alapján a vegyes szer-
tartású házasfelek gyermekei kivétel nélkül az apa szer-
tartását tartoznak követni. 

Erről kedveltségieket tudomásvétel és lelkiismeretes 
alkalkmazkodás czéljából értesítem 

Ungvár, 1896. decz. 19. Gyula püspök. 

PárÎS. Richard bibornok-érsek főp. levele a Jésus 
szentséges szivének tett nemzeti fogadalom negyedszázados 
jubileumának megünnepléséről. — 

Richard Ferencz Mária Benjamin, Isten és az apos-
toli szentszék kegyességéből, a római szentegyháznak 
Sancta Maria in via czimmel áldozárbibornoka, párisi 
érsek. Egyházmegyénk papságának és híveinek, üdvözlet 
és áldás a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

Szeretett Testvéreim ! 
Most végezzük be nemzeti jubileumunkat, mely 

évkönyveinkben elmosódhatatlan vonással fogja jelezni az 
1896-ik évet. Hálával eltelve szivünkben Isten iránt, ki 
áldásaival árasztotta el Francziaországot és névszerint a 
párisi egyházmegyét ez alatt a jubiláris év alatt, jelenünk 
meg előttetek újra, hozzátok intézett e szózatunkkal. 

M a 1 ) új í tot ták meg Francziaország fiai ünnepélyesen 
az őseik által Reimsben 496-ban tett sz. keresztségi foga-
dalmat. Tizennégy század folyt le azóta és Francziaország 
hiven szent keresztségéhez, kimondotta, most ismét, hogy 
ő mindig Krisztusé és az ő egyházáé vala. Mi benneteket 
most uj gyakorlására hivunk fel a hitnek és hálának 
Krisztus iránt, ki szereti a frankokat . 

Abban az időoen, mikor Francziaország, megalázva 
és meggyötörve, szerencsétlensége csapásainak sulyja alatt 
nyögött, a fájdalmas emlékű 1870 és 1871-iki években, a 
keresztények tekintetöket Istenre emelék fel. Megértet ték, 
hogy gyermekeinek odaadása és áldozatai elégtelenek 
lesznek Francziaország megszabadítására, hogyha nem 
fordulunk esdeklő imávai az isteni irgalmassághoz. Meg-
emlékeztek szent könyveinknek ama tanítására, mely 
sz rint az Isten atya gyanánt viselkedik, midőn próbára 
teszi a nemzeteket, melyeket örökségül választott ki magá-
nak. ígéretet tettek Istennek, hogy Francziaország üdveért 
te mplomot fognak építeni Jézus Szentséges Szivének 
tiszteletére. Azok, kik velünk a hitben osztozni nem 
lehetnek szerencsések, talán csodálkozni és szánakozni 
fognak a keresztény népek hitvallásának efféle megnyilat-
kozásai felett. Hanem hát a világtörténelem, ha lapjait 
elfogultság nélkül olvassuk, tele van jegyezve vonásaival 
ennek a fensőbb gondviselésnek, mely a népek és az egyé-
nek létét egyaránt kormányozza. 

Francziaországot bűneiért, hűtlenségeiért, büntetés 
ér te ; a keresztények az Isten irgalmasságához folyamod-
tak, a legmeghatóbb jelvényt, Jezusszents éges szive tisz-
teletét tűzve ki czimül. Mert csakugyan, hogyha az egy-
háznak tanítását és gyakorlatát értelemmel fölérjük, a 
szentséges szív iránt támadt ajtatosság nem egyéb, mint 
a Megváltó jóságosságának u j megnyilatkozása. Az Ige 
megtestesülése, az apostol szavai szerint : Benignitas et 

1896. karácsony napján kelt a bibornok levele. 

humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei, nagy megje 
lenése vala a mi megváltó Istenünk jósa'gának. Midőn 
emberré lett, az Isten Fia sorsosa lőn az emberi termé-
szet viszontagságainak ; megismerkedett annak keserveivel 
és fájdalmaival, egyet, a bűnt kivéve : Tentatum per om-
nia pro similitudine absque peccato. Tudjuk, hogy azon 
viszonynál fogva, mely a testet és lelket az emberi ter-
mészetben összeköti, a sziv a szeretet, az áldozatkészség, 
a részvét, az emberiséget nemesítő minden jó érzelemnek 
szerve és jelképe. Az a tisztelet tehát, melylyel Jézus 
szentséges szive iránt viseltetünk, hogyha megértéséig 
felemelkedünk, teljesen -megegyezik az emberi természet 
legbensőbb törvényeivel. Isten kimeríthetetlen jósága azr 

a reánk nézve legvonzóbb jelkép alatt megjelenve. Nem 
a"t mondjuk-e, emberről beszélve, ki rokonszenvünket 
jellemének emelkedettsége és érzelmeinek kivált a szen-
vedőkkelszemben megnyilatkozó nemessége által magához 
ragadja, nem azt mondjuk-e : Nemes lélek, nagy sziv! 
És mi keresztények, midőn Jézus szivét imádjuk és segít-
ségül hívjuk, vájjon mást teszünk-e, mint ez t? Mi ebben 
a tiszteletben az Isten Fiára tekintünk, ki emberré lett, 
imádással követjük a kegyesség titkát, mint az apostol 
mondja, a jászoltól a keresztig; mi meghatottsággal ol-
vassuk az evangéliumokban a betegek eseteit, kiket meg-
gyógyított , a bűnösök eseteit, kiket az örök életnek 
megmentett , a szerencsétlenek eseteit, kiket megvigasz-
talt . Es, eltelve csodálkozással, lelkünkből felkiáltunk : 
Jézus szive nemcsak egyszerűen nagy sziv, hanem egy-
úttal mint tulajdonával, avval a határtalan fenséggel is 
rendelkezik, melyet az ő isteni személyisége kölcsönöz 
az emberi természet cselekedeteinek. 

Nagy szenvedések idején tehát illő és kell, hogy 
Istenhez forduljunk, menekülést keresve azalatt a szent 
jelvény alatt, mely az isteni irgalmat és szeretetet muta t ja 
nyilvánvalónak előttünk. Francziaország 1870 ben és 1871-
ben a szenvedések tengerébe sülyedt. Újra elmondhattuk 
Jeanne d'Arc, XV. századbeli szent és dicső szabaditónk 
szavait: Nagy bajban volt a francziák hazá ja ! 

Ennek a legutóbbi nagy szerencsétlenségnek idejére 
I a Gondviselés Guibert bíbornokot rendelte ki a párisi 

egyház kormány rudjához. A főváros lakosságát szét-
szórt i a vidékre a háború. Lassankint visszatértek cspládi 
tűzhelyeikhez s magukkal az érsek elé, ki akkor foglalta 
el szent Dénes sz»-két, egész Francziaország keresztényei-
nek óhajait hozták és terjesztették. Guibert bibornok 
sokáig gondolkodott és imádkozott Isten előtt. Aztán, az 
ő, a közönséges emberi okosság járásán messze túlemelkedő 
és mindig az isteni hit sugallatait követő okosságával, 
1872. jan. 18 án ama férfiaknak, kik Francziaország ke-
reszténységének óhajait elejbe vitték, választ adott : 

, A Jézus szentséges szivének teendő nemzeti foga-
dalom ügye. melyet elémbe terjesztettek, érdemes a 
buzdításra és én csak tapsolni tudok örömömben az ajta-
tos gondolatnak, mely az egészet sugalta." 

Szívesen átolvasnók, sz. t , veletek újra ezt az egész 
főp. levelei. Álljon itt legalább az a rész belőle, mely 
a Jézus szet.tséges szivének tett nemzeti fogadalmat főbb 
vonásokban jellemezi 

„Ti, úgymond a bibornok. hazínk bajai t helyes 
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álláspontról fogfátok fel. Gyümölcsei, kererü gyümölcsei 
ezek hűtlenségeinknek, melyeket Isten ellen elkövettünk. 
Bűneink által lázadókká levén Isten ellen, háborúságaink 
alatt az anarchia, a fejetlenség örvényébe sülyedtünk." 

íme, sz. t., ez az a magas, ez az a nagy, az a fen-
sőbb politika, mely nem zárkózik be a másodrendű okok 
mérlegelésébe, hanem felemelkedik amaz erkölcsi és isteni 
törvények fensőbb vidékeibe, melyek a népek sorsát 
kormányozzák. A bibornok a nemzeti fogadalom tervezői-
hez folytatólag ezeket a szavakat intézte : Szent é* ragyogó 
az önök gondolata, hogy Jézus irgalmas szivéhez akar-
nak fordulni ; mert irva vagyon, hogy nincs üdvösség 
másban, mint ennek a névnek hatalmában. . . Önök azt 
óhajtják, hogy Párisban templomot építsünk Jézus szent-
séges szivének tiszteletére, a mely czim alatt Párisban 
még nem létezik templom. Ennek a templomnak az önök 
terve szerint az engesztelés templomának kell lennie és 
egé>z Francziaország fel lesz szólítva, hogy adakozzék 
erre az emlékműre a hivek adományai által. Egyúttal ez 
a szenthely Isten előtt kifejezője lesz a nemzet esdeklé-
sének, hogy megpróbáltatásunk napjai megrövidüljenek és 
megkönnyittessenek, és hogy a Megváltó szivéből, mely 
az embereket annj i ra szereti, lelki és földi újjászületé-
sünk származzék minékünk." 

„Semmi ennél a gondolatnál nem keresztényibb és 
nem hazafiasabb. 

Ez a két szó keresztény és hazafias elmosódhatatlan 
jellemzi azt a nagy eseményt, hogy mi templomot épi-
tüok a szentséges sziv tiszteletére. 

A nemzeti fogadalom ügye is teljesen méltó az 
emberi ügyek folyását értelemmel vizsgáló emberek 
elmélkedésére". 

1873. jul. 24-én a nemzetgyűlés elfogadta a tör-
vényjavaslatot, melyet elébe a kormány terjesztett fel-
hatalmazás adása iránt a párisi érceknek, hogy a Mont-
martre hegyen vallásos emlékművet állítson. Az állami 
hatalom szentesítése nemzeti jelleget adott a hit és haza-
fiság ama férfiai tetteinek, kiknek lelkében az eszme 
megfogamzott. A párisi érsek az ügyet egyházi részről 
már előbb, az 1872. jan. 18-iki levelével megerősítette, 
szent Péter római székfoglalásának évforduló napján. 

Guibert bibornoknak tisztelendő alakja, niidőn 1873. 
aug. 15-én kelt levelét irta, már ezt mondhatta: Tetején 
ama dombnak, hol a kereszténység köztünk első aposto-
laink vérében megszületett, fog tehát felemelkedni, a mi 
vallásos újjászületésünk emlékműve.4) Itt kiván tőlünk 
Jézus Krisztus egy oltárt, melyen az ő szive tisztelve és 
a n i szövetségünk Istennel ünnepélyesen megújítva 
leszen. Ki tagadhatja meg aláírását ettől a békekötéstől 
az ég és Francziaország között?" 

Nem olvashatjuk, sz. t., e szavakat meghatottság 
nélkül. Nem, Francziaország gyermekei nem vonakodtak 
aláírni ezt a békekötést. A névaláírások milliói a tem-
plomépítés évkönyveiben valóságos nemzeti plebiscitum. 

(Vége köv.) 

KATH. E G Y E S Ü L E T I E L E T . 
— A Szent-Istváll-Társulat 1897-ik évi január 

21-én délután 4 órakor Budapesten, Királyi Pál-utcza 13. 
sz. a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat : 1. A 
társulati uj ház építésének ügye. (A tervvázlatok meg-
tekinthetők a társ. titkári hivatalban.) 2. Folyó ügyek. 
3. Az Osztály által ajánlott u j tagok megválasztása. 

*) Ki ne gondolna Magyarországban e szavaknál a mi szent 
Gellértről nevezett „vértanú hegyünkre?!" 

I R O D A L O M . 

-f- 'A pécs egyházmegyei r. kath. tanítók Név-
tára. Magyarország fennállásának ezredik évétől kezdve. 
Pécsett, 1896 8-r. 314 1. 

A magyar állam ezeréves fennállásának emlékére 
különféle szellemi termékek láttak napvilágot. Ilyen, mint 
ez itt, az esztergomin kivül több nem jelent meg egy sem 
az országban. Avval a jelszóval, hogy „a kié az iskola, azé a 
jövő", kik ezt a könyvet létrehozták, nagyon jól fogták fel a 
katholikus népiskola-ügy fontosságát. Az iskolát az egyház 
mind a három fokozaton kénytelen és köteles mint szemefé-
nyét őrizni és védelmezni. Igen jó gondolat volt tehát a 
pécsmegyei kath. népoktatásügy állásáról milléniumi képet 
festeni. Jó hatással lesz ez a tanítók seregére is. Az 
egyházmegye területén 528 r. k. tanító működik. Az 
iskolák történeti és statisztikai ismertetését megelőzi a 
népoktatási országos törvények és a kath. napi tanügy 
intézését megállapító püspöki rendszabályok gyűjteménye. 

— Az Irodalmi Közlöny tárgyalja a napirenden 
levő irodalmi kérdéseket, ismerteti a nevezetesebb irodalmi 
műveket. Lapszemle cz. rovatában teljes és kimerítő át-
nézetet nyújt az egyházi folyóiratok- és hírlapokról, az 
Irodalmi Egyveleg cz. rovat magában foglalja az irodalomra 
vonatkozó főbb mozzanatokat. Előfizetési felhívások, 
gazdag könyvészeti rovat egészítik ki a lap tartalmát. 
Egész évre 1 frt 60 kr. Etiam erga sacra. Megrendelhető 
Egerben JBabik József tanárnál. 

= Kolping Adolf. A katholikus legény-egylet é s 
feladata. Németből fordította Buday Aladár Elemér. Az 
orsz. közp. kath. legény-egylet kiadásában. Budapest, az 
„Alkotmány" könyvnyomda, 1896. 16-r. 59 1. Ára 20 kr. 

— A fogyasztási szövetkezet. Útmutatás a 
fogyasztási szövetkezetek létesítésének előkészítése, a 
szövetkezet megalakítása, vezetése, üzleti működése, a 
könyvvitel és ellenőrzés gyakorlása tekintetében. Irta 
losonczi Szabó Endre. Budapest, az „Alkotmány" nyomása 
és kiadása, 1896. 8-r. 110 1. Ára 60 kr. 

Hazánkban a fogyasztási szövetkezetek kevéssé 
vannak elterjedve, s a melyek létre is jöttek, szakértő 
kezelés és kellő útbaigazítás hiánya miatt megbuktak 
vagy csak teng-életet élnek. Hogy pedig a fogyasztási 
szövetkezetek faluhelyeken, a köznépre nézve mennyire 
áldásosak, azt az Angliában nagy mértékbe elterjedt 
fogyasztási szövetkezetek eredményes működése eléggé 
bizonyítja. Hazai irodalmunkban eddig a fogyasztási 
szövetkezetekzől önálló s alkalmas vezérfonalul szolgáló mű 
nem jelent meg, minélfogva a fent czimzett könyv nagy 
szolgálatot tesz a fogyasztási szövetkezetek barátainak, 
kivált azoknak, akik ily szövetkezetek létesítésén fáradoznak. 
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A könyv mindenekelőtt a fogyasztási szövetkezet előnyeit 
népszerűen ismerteti meg s óv a túlzó remények táplálá-
sától. Aztán a fogyasztási szövetkezetek létesítésének 
feltételeit és módozatait ismerteti, utóbbira nézve bőven 
megmagyarázza a kereskedelmi törvény vonatkozó határoz-
mányain Majd az ügykezelést ismerteti behatóan s e 
fejezetnek különösen az áruk beszerzésére, elárusitására 
és kezelésére vonatkozó részletei felette tanuságosak. 
Végül a fogyasztási szövetkezetek könyvvitelét, megfelelő 
mintákkal és az ellenőrzés gyakorlását magyarázza meg. 
Ara a 7 iv terjedelmű könyvnek 60 krajczár ; meg-
rendelhető az „Alkotmány" nyomda-vállalat kiadóhivatalá-
ban (Budapest, Mária-utcza 11. sz.) 

Hézagpótló munka. Minden kath. lelkipásztornak és 
néptanítónak szükséges. Mert a népen hárman vannak 
hivatva segíteni. Maga a nép, minek egyik alakja a fü-
zetben ismertetett szövetkezet; azután- az állam, és — 
lelkére hatva a népnek — az egyház, a vallás és 
annak szolgái. 

= Megrendelési fólhivás ily czimű munkára: „Bol-
dogasszony-Anyánk vagyis a Lorettói-litánia szent-
beszédekben." 

Egyik gyakorlott tollú tudorrangos papi írónk, ki 
már harmincz év óta szolgálja egybázirodalmunkat, de ki 
ezúttal névtelen kíván maradni, a lorettói litániáról 
irt 45 Mária-Szentbeszédet küldött be a „Borromaeus* 
szerkesztőségének különkiadásra, melyekből májushavi 
szentbeszédek gyanánt közölt is a „Borromaeus" (X. 
évf. VI. füz.) nyolczat mutatóba, és számosan nagy 
elismeréssel nyilatkoztak azokról. 

E nagy tudással, zamatos magyarsággal, könnyed 
népies előadásban megirt és a szentírásból, szentatyak-
ból, szent és profán történelemből vett találó példákkal 
és hasonlatokkal bőven megvilágitott, mindvégig érdekes 
tárgyú 45 Mária-Szentbeszédet szándékozik alulirt szer-
kesztőség közrebocsátani, ha jelentkezik annyi megrendelő, 
hogy a kiadás költségei megtérülnek. Meg vagyunk 
ugyanis győződve róla, hogy édes Boldogasszony-Anyánkat 
a lorettói litánia szép czimein magasztaló ezen Mária-
beszédek, melyek külön-külön is bízvást használhatók, 
igazi nyereség lennének egyházszónoklati irodalmunkra. 

Azért is ezennel megrendelést nyitunk azokra. Ara 
a középnyolczadrét alakú 25—30 ívre terjedő kiadványnak 
fűzve 2 frt, vászonkötésben 2 frt 60 kr, növendékpapok-
nak 25% engedménynyel. Sacerdotibus pro occasione 
etiam erga Sacra. 

Egyelőre csak jelentkezést kérünk, de mielőbb 
hogy, ha lehetőnek bizonyul kiadása, még a májusi, 
ájtatosságokat megelőzőleg szétküldhető legyen a munka 

A jelentkezések „a Borromaeus szerkesztőségéhez: 
O-Szőny" (postahely) intézendők. 

A „BORROMAEUS" 
szerkesztősége. 

V E G Y E S E K . 
— Hogy az emberek nem veszik észre a visz-

SZáSSágot! A bajor kormány f. évi jun. 23-án kelt mi-
niszteri nyilatkozattal a redemptorista atyáknak megen-
gedte, hogy Bajorországban létezhetnek. Már ez is mily 
furcsa eljárás ! Törvényesen mindenestől be van véve 

Bajorországban a kath. vallás, tehát minden szerzetes 
rendjével együtt. Nem ! Az állambölcseség nem volna 
állami és nem volna bölcseség, hogyha a miniszteri ön-
kénynek nem volna nyitva az ut az önkénykedésre. Mi-
niszteri rendelet engedi meg azt, a mi törvényesen be 
van véve, a mi törvényes létalappal bir már. De a visz-
szásság nem csupán ennyiben nyilvánul, hanem nyilvánul 
abban is, hogy a bajor kormány meghatározta azt is, 
hogy hol szabad a redemptorista atyáknak letelepedni és 
mivel szabad foglalkozniok. A legutolsó zsidó, a leggo-
noszabb anarchista, letelepedhetik a hol tetszik, s végez-
het bármely tisztességes társadalmi foglalkozást; csak a 
kath. egyháznak, a ker. czivilizáczió édes anyjának léte-
zése és foglalkozása szorul a miniszteri bürók bölcseségé-
nek„fensőbb" szabályozására. Eszembe jut itt az a világra 
szóló humoros jelenet, mikor Mária Terézia királyné 
sajátkezüleg szabta ki a theologiai tudományok körében, 
hogy mennyi kell a zsidó nyelvből: „in hebreisch 3 an-
statt 2 Monat gesetzt ist nicht zu viel." Az államböl-
cseség, az, igazán, néha „zu viel." 

— Ez Sem rOSSZ. Az egész világot bejárta a fran-
czia Akadémia titkárjának, Brunetière-nak nagy vallo-
mása, hogy a modern tudomány csődbe jutott, mert 
ígérte, hogy mindent meg fog oldani és az emberi szel-
lemet teljesen ki fogja elégíteni, és szavát nem váltotta 
be, mert nem válthatta, nincs ereje. Most eey olasz ma-
gasrangu hivatalnok, mint az „Osservatore Romano" irja, 
megállapítja, hogy a modern lelkiismeret is mely a mo-
dern tudomány kalandos terveit követi, szintén kénytelen 
bevallani, hogy nyakig benne van az erkölcsi tönkben s 
abba magával belevitte a társadalmat, családot s még a 
leghatalmasabb államokat is. Mi a fegyveres világbéke 
egyéb, mint óriási nagy hazugság, erkölcsi csőd ? ! 

— Protestáns szerzetes rend. Az éjszakamerikai 
Egyesült Államokban már második protestáns férfi szerze-
tes rend alakult. Az első az episkopálisok felekezetében 
keletkezett 1866-ban. Neve „názáreti testvérek". A máso-
dikat most alakította Rüssel Whitcomb, a ki az advent 
felekezetéhez tartozik. Az uj szerzet neve „az egyház 
testvérei". A tagok az evangeliumi három főtanácsra 
fogadalmat tesznek, hosszú habitust hordanak és annak 
hátán keresztet viselnek. A fogadalmat első ízben öt 
évre teszik le, azután évenkint megújítják azt. Bossuet 
nagy könyvet irt a protestáns állhatatlanság változá-
sairól, és átalakulásairól a maga korában. Mit lehetne 
összeirni az azóta „letajtékzott", mint a szent Júdás 
apostol mondja, protestáns alak- és színváltozásokról ? 
Lutter az ördögtől származtatta a szerzetes rendeket, s íme 
még megéljük, hogy még Debreczenben is megjelennek az 
amerikai hátkeresztes protestáns — barátok ! 

— Nyitraegyházmegyei hirek : Ssgédlelkészi minő-
ségben áthelyeztetett : Némethy István Nagy-Béliczről 
Kasszára. Meghaltak : Jánozs Konstantin Alsó-Marikova 
plébánosa decz. 25-én, életének 51, s áldozárságának 27. 
évében ; Proksa György, felső-vadicsói plébános decz. 
30 án életének 47, s áldozárságának 23 évében ; Matus-
csik schávniki káplán jan. 8-án, életének 35, s á'dozáriá-
gának 12 évében. 

Szerkesztőségi telefon. 
Többfelé. Az, hogy a lap a tavayli czimszalag alatt jár, ne 

hozzon zavarba senkit. Fő dolog, hogy a számok rendesen menje-
nek. Nemsokára elfogyván a tavalyi 'czimszalagkészlet, következni 
fognak az ezidei czimszalagok. 

FelhiYás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A liturgia nyelve a magyarországi ruthének és románok uniójára vonatkozó okiratokban.— 
Utóhang a milléniumi sz. hangokból. — Mélt. és főt. dr Rimely Károly beszterczebányai püspök ur nagyböjti főp. körlevele a papság-
hoz az imádkozásról. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t . A beszterczebányai főpásztori levél. — P á r i s. Richard bibornok-érsek főp. 
levele a Jézus szentséges szivének tett nemzeti fogadalom negyedszázados jubileumának megünnepléséről. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A liturgia nyelve a magyarországi ruthének 
és románok uniójára vonatkozó okiratokban. 

Azon alkalomból, hogy a lapok a magyar 
l i turgia ügyében a kérdés eldöntésére a magyar-
országi ruthének uniójára vonatkozó okiratok 
szövegét sürgették, vagyis azt a mit mond e 
szöveg a l i turgia nyelvéről, emliti-e ezen szöveg 
a magyar nyelvet *) mint a melyen szintén szabad 
a li turgiát t a r t an i : bemuta tom néhány észrevétel 
kiséretében ezt a szöveget. 

Jakusits György egri püspök (1642 — 47) 
t e t t e meg az első lépést az unió létesítésére. 
Gróf Eszterházy Károly egri püspök 176 7. márcz. 
31-érői kelt és 113 pontból álló levelében, melyet 
a pápának ir t és melyben a tervbe vet t munkácsi 
püspökség felállítása ellen foglalt állást, ezeket 
i r ja a 10. pontban: Midőn észrevette Jakusi ts 
egri püspök, hogy Taraszovicz Vazul munkácsi 
görög szertartású püspök a szakadárok felé haj-
lik, Ungvárra hivta össze Jakusi ts a görög papo-
kat oly eredménynyel, hogy közülök 63 elfogadták 
a római egyházzal az uniót és az ungvári 
templomban le is te t ték Jakusi ts kezébe nyil-
vánosan és ünnepélyesen a hitvallást. 

Rapaics szerint Taraszovicz maga is kivánt 

*) Eml i t i - e az un ió ok i ra t a a m a g y a r n y e l v e t ? A 
l apoknak ez a kérdezősködése is azok közé a fogások 
közé tar toz ik , melyek az ügy bonyol í t ásához t a r t o z n a k . 
Pedisr már a meglehetősen kuszá l t csomót nem be, h a n e m 
kifelé kell gomboly i tan i . A szerk. 

Rómával egyesülni, de szándékát nem ha j tha t t a 
végre, mer t a mint a protestáns Rákóczy György 
tervéről értesült, munkácsi várkapitánya által 
elfogatta, egy éven tul fog»ágbau ta r to t ta , később 
pedig elűzte, ugy hogy Taraszovicznak III. Ferdi-
nánd kegyéből Nagy-Kálióba kellet t vonulnia, a 
hol 1648-ban meg is halt. Halála előtt utódjául 
Rosztoszinszky Par thenius Peter t a jánlot ta , kit 
a papság meg is választott . E lelkes férfiú let t 
azután az unió létrehozója. Még 1646-ban min t 
egyszerű presbyter ér tekezet t ez ügyben Jakus i t s 
György egri püspökkel. Midőn pedig Taraszovicz 
halála után püspökké választották, azonnal Nagy-
Szombatba sietett , hol Lippay primás éppen 
nemzeti zsinatot t a r t o t t s o t t magát és hiveit 
a kath. egyház kebelébe felvétetni kérelmezte. 

Az 1648. nagyszombati nemzeti zsinat Péterffy 
szerint következőleg emlékezik XXIII. pont jában 
az unióról : 

In Scepusio, praesertim vero in Agriensi 
Dioecesi ostium non leve apertum est, convertendis 
et ad unionem S. Matris Ecclesiae adducendis 
Ruthenis Schismaticis : quorum Sacerdotes non 
pauci jam ad Ecclesiae grémium confluxerunt ; 
invitantur hi praesertim, si eos privilegiorum 
status Ecclesiastici ac libertatis participes effe-
cerimus; si Domini terrestres ipsos pro exemptis 
a laboribus ad minus personalibus habuerint, et 
aliis quibusdam ulterius declarandis, quos pater-
nis ulnis excipiendos existimarem, accomodando 
omnia et singula, unioni reliquorum graeci r i tus 

6 
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non Schismaticorum, et usui v ic inarum Poloni-
carum Ecclesiarum in eadem natione." 

A zsinat ha tá roza ta i t a lá i r ta a többi között 
Kisdy Benedek egri püspök is, mind já r t Lippay 
György pr imás neve után. Ego Benedictus Kisdy 
Electus Episcopus Agriensis consentiens, m. p. 
subscripsi. Elfogadta továbbá Kisdy egri püspök 
a te l té te leket is, melyeket a unióra, lépő görög 
papok a zsinat elé te r jesz te t tek . 

E fel tételek a következők : 
P r imo : ut Graecae Kccleüae Rítus sibi ser-

vare liceat. 
Secundo: u t Episcopum a se electum et 

Apostolica Sede confi rmatum habere. 
Tert io : u t immuni ta t ibus Ecclesiasticis l ibere 

f ru i iisdem fas sit.1) 
Az unió 1649. április 23-án Ungvá r t t Kisdy 

Benedek egri püspök jelenlétében ünnepélyesen 
végbement. 

Már X. Leo pápa 1521. május 18-án kel t 
„Accepimus nuper" kezdetű konst i tucziójában 
megengedte az unióra lépő görögöknek : „ut rí-
tus et observantias, Missasque et alia divina 
Officia secundum eorum ant iquam consuetudinem 
possint celebrare ." 2) 

Bizonyára ezt kér ték a magyarországi ru thé-
nek is első fel tételökben, hogy a l i tu rg iában 
régi nyelvökef vagyis az unió előt t használ t 
nyelvöket tovább is megtar thassák . 

Teljesen megvi lági t ja t á r g y u n k a t azon levél, 
melyet Lippay György pr imás 1660. január 4-én 
ez érdemben kiál l i tot t . 

„Nos Georgius Lippay etc. no tum facimus, 
quibus expeclit Universis, quod cum post Rev9-
rendissimi quondam Basilii Taraszovicz Graeci-
Ritus Munkacsiensis Episcopi ex hac vi ta deces-
sum, Pet rus Par then ius ex Ordine S. Basilii Pre-
sbyter legit ime, et unanimi eorum, qui ius suf-
fragii habuerunt , eiusdem Graeci Ritus Sacerdotum 
voto, in Episcopum Munkacsiensem fuisset ele-
ctus, ad Nos, ac Sacram Nat ionalem Synodum, 
q u a m Tyrnaviae anno milesimo sexcentessimo 
quadragessimo octavo in Septembri , magna Do-
minorum Prae la torum. ac Cleri f requent ia celebra-
bamus, cum pluribus dicti Ritus Ruthenis Sacerdo-
t ibus recur ren t , e t sponte et libere exposuerit, 
declaraver i tque : Quali ter non solum ipse ac reli-

x) Gr. Eszterházy Károly egri püspök levele a pá-
pához. 1767. márcz. 31. (12. p.) 

2) Fundatio Theodori Koriathovits, p. 4. p. 189. 

qui, quorum suffragio est electus, Presbyteri , 
sed et Populus eorum Curae commissus, cum 
Catholica Romana Ecclesia, adeoque Christi in 
ter r is Yicario Pontifice Romano Synceram Sacro-
sancte observare decreverint Unionem. demisse 
i n s t ando : qua tenus Nos ac Sacra National is 
Synodus eundem Reverendissimum Pe t rum Par t -
henium, i ta, u t meminimus, electum Episcopum 
Munkacsiensem, ejusque clerum ac Populum pro 
tal ibus agnoscere, in Sancta Unione conservare, 
ac apud Sacrat issimam Caesaream Regiamque 
Majes ta tem recommendare vellemus. Quam dicti 
Reverendissimi Pe t r i Par theni i , ac ejusdem Cleri 
ins tan t iam, Nos cum universa National i Synodo 
g ra tam et acceptam habentes, non solum f ra t e rno 
benevolent iae affectu eosdem complexi sumus, 
verum et iam quidquid ad promovendam eandem 
Sanctam Unionem ac Reduct ionem eorum, qui 
ejusdem Ri tus a Suo legit imo Episcopo divisi 
e ran t , necessarium videbatur, ea, qua par erat , 
Solicitudine, ac Indust r ia procuravimus . . . E t 
quoniam tum ipse Reverendissimus Pe t rus Par -
thenius Episcopus, tum alii plerique ejusdem 
Ri tus Sacerdotes latimim Idiorna non didicerunt, 
jux ta us i ta tam et a Sede Apostolica jam olim 
approbatam Graeci Ritus consuetudinem vulgari 
Illyrica seu Glagolitica Lingua Divina omnia 
peragere, populoque sibi commisso Sacramenta 
minis t rare , ac reliqua Ecclesiastica munia po te run t 
in Domino exercere. 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

U T Ó H A N G 
A M I L L É N I U M I SZ. H A N G O K B Ó L . 

(Vége.) 

De bármily derekasan tel jesi tse is az iskola 
s a csa lá l fe ladatát , mégis mind ez kárba vész, 
ha a társadalom őket nem gyámol í t ja s a hit, a 
jó erkölcsök b imbai t azonnal lehorzsolja, a vallást, 
annak szolgáit gúnyolja, támadja , gyanúsí t ja . 
Valóban igen messze állunk azon gondolkodástól, 
melynek kifejezést adot t Nagy Konstant in , midőn 
azt mondot ta , hogyha valamely papot vétkezni 
lá tna, kész volna azt császári biborával elfödni; 
m e r t most nem csak a valódiakat nem t a k a r j á k 
el, hanem a rá jok köl tö t teke t is valódiaknak 
fogadják és jó t e t t e i t elferdítik, hogy azok bűnök-
nek látszassanak. Ezeket saj tó u t ján kürtölik s a 
kür tösöket jól fizetik. Például szolgálhat erre 
az emi i te t tem szózat, mely a magyar klérust 
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hazafiságtalanságról gyanúsítja, de ez által eléggé 
elárulja jára t lanságát a magyar tör ténelemben 
ép ugy mint a 48-as évek eseményeiben, mer t 
külömben tudná, hogy 900 éven át éppen a 
papság ápolta a honfiak keblében a nemzeti 
szellemet, hogy a nemzeti irodalom újjászületésé-
ben, Gyulai Pál szerint, tekintve a munkálkodást, 
a pártolást, a papság vet te ki magának az oroszlán 
részt; a tör ténelem róla bizonyítja, hogy nincsen 
harcztér, melyet nem öntözött volna a hazáért ki-
onto t t papi vér s az 1848-ik év okt. 10-én Haynau 
a Neugebâudéban 315 papot t a r to t t fogva, még 
püspököket is; mert a nemzet te l egyetértet tek. 
Azt is mondja a szózat, hogy egy bécsi főpap 
befolyása okozta- volna a szigorú el járást a 
magyarok ellen. A helv. vallású Haynau bizony-
nyal nem szorult kath. pap tanácsára és a föl-
emlí te t t főpap csak 1853-ban le t t meg bécsi 
érsekké, tehá t hogyan befolyásolta 48-ban a 
kormányt ? A pápát is bele vonja szózatába. Vájjon 
mit vé te t t a pápa a magyarnak ? Tán azt, hogy 
Istvánnak királyi czimet, koronát küldött, a 
magyart nem csak tür t , de elismert független 
nemzetté és hazánkat önálló országgá te t t e s a 
nyugati vagy keleti császárságba való beleolvasz-
tástól megmentet te ! ? Azt, hogy régebb királyainkat 
is pl. Mátyást sok millióval a hadviselésre s gi-
t e t t e ; hogy midőn megnehezült az idők viharos 
járása fölöttünk s Mohács nemzeti nagylétünknek 
nagy temetőjévé lett , a segélyt meghatványozta, 
a pénzsegélyen kivül, meg jól felszerelt had-
sereget is küldött mint pl. VII1. Kelemen unoka 
fivérét, Aldobrandinit 10000 katonával, kik ugy 
küzdöttek Magyarországért, mintha saját hazájuk 
le t t volna, s közülök sok vezérükkel együtt i t t el 
is vérzett!? Vagy az e bünük, hogy szövetsége-
seket szerzett nekünk, milyen volt pl. Szobieszky 
János lengyel király, ki 1683-ban Párkánynál 
a ra to t t a török felett fényes diadalmat? Vagy 
az e vétkük, hogy midőn se pénz se hadsereg, 
sem szövetséges nem volt hasznunkra, szenteket 
küldött a csatatérre, kik mint Isten barátai 
imáik erejével vivták ki, a mit a vitéz katona 
kardja élével elérni képes nem volt!? Igy kül-
dötte III. Kallixt sz. Kapisztrán Jánost 1456-ban, 
kinek imája és keresztje jul. 23-án a ra t ta Bel-
grádnál a világuralomra törekvő II. Mohamed szul-
tán fölött a döntő diadalmat. Mint VIII. Kelemen, 
ki 1601-ben Brindisi K. Lőrinczet, kinek imája, 
buzdítása II. Mátyásnak szerzett Hassan nagy-
vezér serege felett okt. 15-én Sárrétnél Fehérvár 

mellett minden emberi számításon felül eső 
fényes diadalt, mint ezt a kortanu Istvánffy 
elmondja. J) Végre XI.I ncze Marco de Avianot a 
szentéletü kapuczinust küldötte, kinek Ős-Buda 
megvívásánál volt oroszlánrésze. Ezekből meg-
tanulhat juk, hogy sokan magyar nyelven alig 
szidhatnák a pápát , ha azok Magyarországot 
meg nem mente t ték volna s hogy a pápáknak 
azért adot t az Isten fejedelmi birtokot, hogy 
azok jövedelmével Magyarországot megmenthes-
sék. De látjuk, hogy mainapság, ha birja is 
némely .ember a szó hatalmát, nem birja a beszéd 
igazságát, nem birja az igazságot, melyre az ember 
te remtve van, s mely egyedül képes az embert 
bölcscsé boldoggá tenni, — nem birja vagy 
bírni t án nem is akar ja . De ha a keresztény-
ség polgárosítot ta az országot és művelte a 
t á r sada lma t : akkor hogyan tűrhet i a társadalom, 
hogy a kereszténység feje, országunknak legna-
gyobb jóltevője, folyton gyaláztassák? Valóban, 
ezekben és efélékben legkevésbé sem mutatkozik 
az isteni gondviselés i rán t tettekben, nyilvánuló 
hála, hanem inkább a legsötétebb hálátlanság. 
Ez pedig forró szél, mely Isten kegyességének 
forrását kiszikkasztja. Valóban, a katholikus egy-
ház, mely mérhetet len sokat t e t t a magyar 
nemzettel, e sok mél ta t lanság miatt, melylyel 
leginkább sa já t fiai részéről elborittatik, méltán 
mondhat ja a próféta szavaival: Én népem mit 
miveltem neked, vagy mivel búsítottalak téged,2) 
felelj nekem! 

Ez i smét : Vájjon a jóér t rosszal kell-e fizetni, 
hogy vermet ásnak le lkemnek? 3 ) 

De félre ti komoly képek, ti sötétség fajzat i 
félre! Jobb nap kel ma reánk annyi veszélyek 
után ! 

Hitvallással, hálaadással, felajánlással kezdet-
tük e millénáris évet. Hitvallással, hálaadással, 
felajánlással folytat tuk. Mert f'. é. aug. 21-ikén 
kiindultunk ezen ősrégi székesegyházból, számra 
ezren a kereszt diadalmi zászlaja s a Boldogs. 
Szűz védő paiz!-a az ő lobogója alatt , hogy hitün-
ket bátran megvalljuk a világ előtt. Mert ez a 
győzedelem, mely meggyőzi a világot, a mi hitünk" 
Mert a^-boldogságunk, hogy mi katholikusok va-
gyunk. Evvel mi kifejezést akar tunk adni a világ 
előtt azon ténynek, hogy mi őseink hitétől egy ha j -

XXXII. Hist. R. H. 31, 
2) Mikeás. VI. 3 - 3 0 
a) Ján. I. L. V. -J. 
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szálnyit se távoztunk el. Mi e lmentünk Kis-Czellbe, 
a szép szeretet édes any ja kegyelmi t rón ja 
zsámolyához, azon kegyelmes szoborhoz, mely 
szakasz to t t mássá az öreg Mária-czelli szobor-
nak , hová ezelőtt 550 évvel Nagy Lajos ki rá lyunk 
nemcsak egész győzedelmes hadseregével elzarán-
dokolt , hanem melynek t isz te le tére o t t szép tem-
plomot is r aka to t t . Ez is te t tekben nyilatkozó hálá-
ból rendezte te t t . Zarándok ú t ra kel tünk, kifejezést 
adandók azon ténynek, hogy őseink ezelőtt ezer-
évvel min t jövevények jö t t ek e földre, de a szent 
keresztség fölvétele á l ta l Is ten házi népévé 
le t t ek s tőle befogadta t tak , i t t hazát nyer tek s 
ezeréven á t ennek b i r tokában megerősí t te t tek . 
Ott akar tunk imádkozni, hol kibontakozva a 
mindennapi házi gondok tömkelegéből a lélek 
szabadabban száll föl Isten t rónjához, o t t hol 
őseink sokszor imádkoztak s meghal lgatás t nyer-
tek : a mi nem csekély bizalmat önthe t szive-
inkbe s erőt kölcsönöz kérésünknek. Mária 
kezei ál tal akar tuk imáinka t Is ten szivéhez 
ju t t a tn i , tudván, hogy az ő kérését szent Fia 
meg nem vetheti . Mária anyai szivéhez akar -
tunk appel lá lni ; mer t tud juk , hogy hal la t lan 
dolog, hogy bárk i is bizodalmát az ő szószólásába 
veti, az meghal lgatást nem n y e r n e ; tudván azt 
is, hogy minél tovább áll a világ, ezen állí-
t á s annál igazabbnak bizonyul. E lment ezer 
magyar szűz Máriához, szent hitéhez hiv sziv, 
az ezer évi ó ta lomér t há lá t adandó és u j ezer 
év zálogát, az ő áldását leesdeklendő. E lmen tünk 
Mária kegyhelyére, hogy beváltsuk az Ur Jézus 
t e s t amen tomá t , ki any já t hagyá t an í tványa inak ; 
hogy val lomást tegyünk a felől, hogy mi az Ur 
Jézus édes any já t a mi édesanyánknak vall juk. 
Égő gyer tyáka t hordoztunk körül annak bizonyítá-
sára, hogy él hi tünk, ég szeretetünk. Égő gyertyák-
kal vonul tunk be az ősi szentélybe ezen csekély 
á ldozatot bemuta tván Istennek, ki nekünk anny i t 
a jándékozot t , ki é re t tünk oly sokat, nagyot áldo-
zott , jeleül, hogy mi készek vagyunk időnket , 
pénzünket , kényelmünket , sőt é le tünket , vérün-
ke t is, az ő dicsőségére felajánlani , feláldozni. 
Végül most, ezen ünnepies órában, az egész mennyei 
kúr ia e lőt t mi szentül fogadjuk, hogy hi tünket , 
sz. Pállal, mindvégig megta r t juk . Mi ünnepiesen 
hálá t adunk az Atyának Jézus nevében mindenér t . 4 ) 
Végre az egyház imájáva l a boldogs. szűz Máriá-
nak magunka t ú j ra felajánljuk, mondván : Ótalmad 

l) Kolossz. III. 17. 

alá fu tunk Is tennek sz. Szülője. Könyörgésünket 
meg ne vesd szorultságunkban, hanem ótalmazz 
minket minden veszedelemtől, mindenkor dicső-
séges á ldot t Szűz, mi Asszonyunk, közbenjárónk, 
szószólónk. Engeszteld meg nekünk Fiadat , a jánl j 
minke t Fiadnak, mutass be minket Fiadnak. 
Amen. 

Mélt. és főt. dr Rimely Károly besztercze-
bányai püspök ur nagyböjti főp. körlevele a 

papsághoz az imádkozásról. 
Fratres et Filii in Christo dilectissimi 1 

Mille annorum, quos Deo propitio superviximus 
jubilaea, inter tripudia celebrata et dithyrambis ad ortum 
salutata cum elegeia occidunt. Et tarnen ea, quae artes 
et scientiae, quae industria cultissimarum nationum sae-
culo nostro produxerunt culturae procedentis objecta et 
documenta, impigro nos aemulatos fuisse conatu, stupen-
tes viderunt, admiratique sunt confluentes ex remotissi-
mis terrae partibus spectatores, dignitate ornatissimi, sci-
entia cultissimi, experientia versatissimi. 

Eccur igitur, quaeretis Fratres et Filii dilectissimi, 
eccur elegicus hicce meus ad Vos sermo, dum novos 
occipimus vivere mille annos ? Causam illam Vobis pando, 
quod acris iubilorum fulgoribus evanescentibus sedatiori 
spectamus visu, nos per genium aevi raptatos, in decliva 
positos esse, ubi divinae humanaeque res celeri cursu in 
praeceps ruun t ; ubi Idealia heroum avorum in materialia 
convertunt, anhelanter vias gentium praeeligectes et in 
commoda enitentes posteri, ubi pro patria mundus valet, 
pro caelo vile aurum, pro gloria crucis respectus saeculi, 
ubi homines spreta omni auctoritate, iuriumque sanctitate 
ipsi sibi dii esse contendunt. 

Levate iam Fratres et Filii Vos, qui propugnatores 
estis maximi generis nostri ideális boni, quod est religio, 
levate oculos Vestros in montes,2) ad quorum pedes in 
sudore vultus vestri egentes inservitis saluti contribulum 
Vestrorum, et quaerite auxilium ab alto, soli enim in 
dies magis reliquimur nobismetipsis, et pensate, an non 
hora iam sit nos de somno surgere, dum in obversum 
etfati magni gentium Apostol i3) non tarn propior, quam 
remotior videatur esse nostra salus, dies enim diei mini-
me eructat verbum bonum ; vigilare nos oportet et orare, 
dum sicut hämo pisces, sic altis promissis capiuntur ho-
mines ; ad vigilias vocat nos Ecclesia, ne lethalis nos 
obruat somnus dormientes, et ne desserti Dei adiutorio, 
alicui tentationi vei consentiamus decepti vei cedamus 
afficti.4) 

Vita nostra non minus, quam Ecclesiae pugna con-
tinua est, cuius pugiles nos sumus, qui in sortem Domini 
vocati, non carni et sanguini, sed Deo vivere obiigamur. 

E papi buzditás szelleme't, országos időszerűségének mélta-
tásával, világi olvasóink számára alább mutatjuk be. A szerk. 

2) Ps. 120. 
3) Rom. XIII. 

S. Aug. ep. 121. 
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'Caro, et quidquid carni adhaeret, consurgit adversus spi-
ri tum,5) et ii, qui Deum aut non, aut false colunt, contra 
Deum, et contra institutum salutis nostrae, Ecclesiam. Si 
quaeritis accuratius hostis nostri naturam : hic spiritus 
est invisibilis. si numerum : legio mihi nomen est, ait 
unus ex illis, si indolem : nequissimus, si fraudem et 
astutias : vaferrimus, si potestatem : mundi est dominus, 
si odium et inimicitiam : irreconciliabilis, semper, ubique, 
omni modo quaerens mortem et perniciem nostram. Tota 
ergo vita nostra dies malus est, quia pugna continua est 
cum astutia et violentia dissidentium. 

Sint igitur arma nostra fortissima, oratio, suspiria, 
obsecrationes diurnae ac nocturnae, sintque preces irre-
missae nervi fortitudinis nostrae, ut possimus stare 
adversus insidias diaboli, prout monuit nos Christus 
Dominus noster, qui factus in agonia pro salute nostra, 
vadensque in ultimo vitae suae terrestris calle ad montem 
Oliveti, orabat: Pater fiat voluntas tua!, et prolixiori 
oratione finita ad discipulos suos reversus, moerore cordis 
maximo somno oppressos eos deprehendens, evigilare 
fecit inclamando : Vigilate et orate, ut non intretis in 
tentationem, sicque non pro discipulis solum suis, sed 
iam iam moriens ultimis halitibus pro nobis omnibus 
tentationem asseruit esse maximum in via salutis periculum, 
quod amoliri vigiliis solum et orationibus valebimus ; ad 
tentationem enim vadit, qui ad orationem non vadit,7) 
tentatio autem leo ille rugiens Petri est,8) qui continuo 
circuit, quaerens, quem devoret, tentatio lupus ille est, 
de quo s. Augustinus dicit: Quam multae oves foris, 
quam multi lupi intus. Certe quam plurimi, quos laxo 
sinu, ut ait s. Bernardus, 9) de proelio revertentes civitas 
caelestis excipit sancti, perfecta in mensura exhibent 
diversarum virtutum specimina, nullum tarnen unquam 
caelesti sanctorum catalogo adscripsit Ecclesia, qui 
mandato Christi conformiter non vigilasset, non orasset 
constanter, nemo enim salvatur, nisi quem Deus vocat, 
et nullus a Deo vocatus operabitur salutem suam nisi 
Deis eum adiuvet, ut autem juvetur a Deo, id oratione 
impetrat1 0) ianuam pulsando caeli cum fiducia. 

Oportet ergo semper orare et nunquam deficere, 
monet Chr is tus n ) sine intermissione orate, inculcat 
Paulus1 2) orate assidue et de omnibus Deo gratias agite, 
etiam de adversis; auge orans, Deo gratias, et malum 
mutatur in bonum, monet s. Chrysostomus. Oratio illud 
semen est divinum, ex quo flos exoritur compunctionis, 
et flatus ille ubique spirantis Spiritus Sancti, qui dis-
pellit vitiosas cogitationes, est flamma, quae exurit 
cordis desideria peccaminosa, et terram replet laudibus 
per cantica et hymnos quibus placatur Deus. Oratio 
conficit cuncta in salutem nostram divinitus instituta 
sacramenta, accedit, enim verbum seu oratio ad elemen-
tum, et fit sacramentum, abluitur aqua, per orationem 

5) Galafc. V. 17. 
•) Matth. XXYI. 
7) S. Chrysost. Serra. 44 
s) 1. Petr. V. 
9) De Sanctis. 
10) Gennadius. 
u ) Luc. XVIII. 
12) 1. Eph. V 18. 

sanctificata, mortalis primi hominis culpa, firmantur un-
ctione et oratione pugiles fidei, oratio est eucharisticum 
condimentum Corporis, et Sanguinis Domini, oratione in 
tribucali sacro tolluntur peccata et homo reconciliatur 
Deo, oratio fidei salvat infirmum, totusque sacrae hierar-
chiae ordo orationi veluti basi innititur ; tribulatio,13) 
autem carnis naturalis per sponsionem mutuam nupturien-
tium, precatione sacramentaliter convertitur in ordinatum 
generandi affectum. 

Oratio cibus et potus noster ille est. de quo Eccle-
siastes a i t : Qui timet Dominum et continens est legis, 
cibabit ilium Dominus pane intellectus, et aqua sapientiae 
potabit ilium, firmabitur in ilia et non flectetur ; 14) nec 
aliter voluit creator omnium, aquam esse elementum illud 
universale, sine quo corporaliter vivere non possumus : 
quam sanctificator noster Deus orationem ligámén illud 
esse voluit secum, sine quo salvari concessum nobis non 
est ; novimus enim sordescere et infirmitatibus obiici cor-
pus, ni vegetetur undis, sed novimus etiam tentatio-
num mortali halitu obfuscari animam, ni vitali ora-
tionis spiritu ea continuo sustentetur ; prout enim 
aqua naturae germinantis est elementum : sic florum vir-
tutis radix oratio est, lacrymis irrigata ; aqua nutrit corpus 
diffusa per artus : oratio animae est nutrimentum ; aqua 
purgat a maculis corpus : oratione nitentior efficitur 
anima ; aqua lenit dolores vulnerum : oratione cicatri-
cantur vulnera conscientiae ; aqua exstinguit flammas: 
oratio supprimât ardores passionum ; vapores aquarum in 
densas vento et natura electrica raptatas confluunt nubes ; 
et stillantes refluunt fructificare terram : non aliter petit 
e corde contrito et humiliato prodiens oratio caelum, ut qua 
effusio gratiae redeat virtutes generans, in cor nostrum ; 
vis aquarum impellit machinas ; motor animae ad 
amplectenda charismata meliora est oratio ; et ne longus 
fiam, gutta, cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo : 
sie continüata oratio emollit mores, diffindit saxea 
quaeque, corda, doloresque ; et quae est aqua valentior, 
quae est oratio efficacior, quam undae lacrymarum 
gratitudinis et poenitentiae ? 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 20. A beszterczebányai főpásztori 

levél. — 
Mikor legnagyobb az emberi nyomorúság, akkor 

legközelebbre bocsátkozik le hozzá az isteni irgalmasság ; 
akkor kell tehát legerősebben megragadni a mentőkötelet, 
az imát, hogy az Isten megsegitsen és megmentsen. Ez 
a beszterczebányai apostoli szellemű főp. levélnek az alap-
hangja. A milléniumi jubileumnak zaja leviharzott, ünne-
pélyeinek ragyogását a romlott viszonyok és állapotok 
komor szürkesége váltotta fel. A minden oldalról fenye-
gető körülmények közt őrködésre és imára hi fel ben-
nünket, úgymond, az egyház, nehogy Isten segítségétől 
elesve, valamely kisértetnek essünk áldozatul. Az ember 

") L, Cor. XII. 
1*) XV. 3. 
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élete épp ugy mint az egyházé, szakadatlan harcz. Ebben 
a harczban az ember legerősebb fegyvere az ima, mert 
az Isten nam segit csak az imádkozókon. Es itt követ-
kezik az imának dicsérete, ajánlása, oly eloquent'ával, 
mely aranyszájú sz. János, sz. Ágoston, a mézesajku sz. 
Bernárd szelleméből táplálkozva, az imáról szóló egyházi 
tanitásoknak legszebbjeihez sorakozik. Az imádság, úgy-
mond, az az isteni mag, melyből a bűnbánat virága fakad, 
a mindenütt fuvalló Szentléleknek ama sagallása, mely a 
bűnös gondolatokat szétveri, láng az, mely a szivnek bű-
nös törekvéseit, vágyait gyökerestől kiégeti és a földet 
énekekkel és hymnusokkal tölti be, mely megszentelik 
azt Istent. Gyönyörű, sok és változatos hajtású az a ha-
sonlat, mely az imát a tisztító, üdítő és éltető vízzel 
állítja párhuzamba. Van e úgymond, hatásosabb tisz-
tító és éltető viz, van e hatásosabb ima — a hála és 
bűnvezeklés könyeinek habjainál?! Fel tehát, testvé-
rek — úgymond — a szivekkel, annál is inkább, mert 
mi papok, az Isten titkainak sáfárai, mi hivatva vagyunk 
a nép lelki bajain segíteni, a nép bűneiért szakadatlanul 
ostromolni imáinkkal és eslekléseinkkel az isteni irgalmas-
ságnak a trónját. Egyébiránt az imádkozásnál fenségesebb 
foglalkozást a földön még csak képzelni sem lehet. Mikor 
imádkozunk Istennel társalkodunk. Az ima az emberi életre 
nézve az, a mi a nap a látható természetre nézve. Lel-
künk az imából meriti világosságát és mélységét. Felül-
múlhatatlan az, a mit aranyszájú sz. János az eszükkel 
mindent eligazíthatni gondoló ariánusokat leczkéztetve 
mond. Ezt minden katholikus ember betanulhatná szóról-
szóra: „Nincs az imánál hatalmasabb valami, vagy a 
.mi csak hozzá is fogható volna. Az ima a vihar által 
hányatottak kikötője, a tengeren menők horgonya, a 
támolygók támbotja, a szegények kincstára, a gazdagok 
biztonsága, a betegségek gyógyítója, az egészség ápolója. 
Az ima minden búskomorságot elűz, vidámságnak okozója 
az Isten iránt való szeretet gyakorlásának Szakadatlan 
alkalma, a bölcseség édes- anyja (philosophiae mater.) 
A ki szorgalmasan tud imádkozni, habár a földiekben 
legszegényebb is, mégis a leggazdagabb ember és a ki 
az imádságot nélkülözi, habár királyi trónon ül is, igen 
szegény ember." Az ariánokat, kik annak idején oly 
sokan voltak, hogy a világ elcsodálkozott, mikor magát 
csaknem egészen ariánusnak látta, ezeket a hatalmas 
ariánokat, kik Jézus istensége ellen irtó háborút indi-
tottak, az imádság győzte le és pedig ugy, hogy most 
nevök se hangzik többé. Napjaink hitetlensége ellen is 
leghathatósabb gyógyszer és óvoszer az ima, különösen 
az, ha a papság azt szent misével kapcsolatosan az egyház 
közimáját, a breviáriumot lelkiismeretesen elvégzi. A 
hatalmas főp. level vége lelkesítő felhívás az uj év-
ezredek kezdő év elejére és azutánra szakadatlanul — 
buzgó imádkozásra kérve Istent, hogy védje az egyházat, 
áldja meg szent atyánkat, ki a mayyarok Nagyaszonyá-
nak tiszteletét uj erőre juttatta. = 

Páris. Iiichard bibornok-érseTc főp. levele a Jésus 
szentséges szivének tett nemzeti fogadalom negyedszázados 
jubileumának megünnepléséről. — (Vége.) 

Szemrehányást tennénk magunknak, hogyha még 

egy másik figyelmeztetését Guibert bibornoknak nem hoz 
nók napirendre, a mely figyelmeztetés a kezdeményezés 
óta lefolyt 25 év után csak emelkedett fontosságban. ,,A 
jelen század elején, az a rendkívüli ember, a ki annyi csa-
tát nyert és annyi hódítást tett, biztosra vevéo, hogy 
egykor végre békéhez jut, mely által uralkodását nyu-
gaton biztosithatni vélte, a harcztérröl rendeletet küldött 
haza birodalmának főkanczellárjához, azt parancsolva, 
hogy tervet készítsenek és aláírást indítsanak a béke 
temploma építésére a Montmartreon. Milliókat kivánt e 
szándék megvalósítására. De a béke nem jött meg. Hét 
évig tartó véres háború, melyet a rettenetes bukás köve-
tett, semmivé tették a -győztes császár tervét. 

Ha mi békét akarunk, kérjük azt attól, ki egyedül 
képes békét adni. Építsünk a Montmartre csúcsán tem-
plomot az élő Isten szivének, ki magát a béke Istenének 
nevezi. Hibáink érzetében és bűnbánattal a szivünkben mi 
ide fogunk vonulni irgalomért és oltalomért könyörögve, 
melyre szükségünk van. Es, a hitnek egy uj és nagy 
tette által, le fogunk mondani ama tanokról, melyek 
atyáinkat a mult század végén tévútra vezették, a miből 
rtánk aLnyi. de annyi baj származott. Itt fogjuk végül 
lerakni a gonosz szenvedélyeket, melyek oly sokáig zavar-
ták és téptek ezt a nagy népcsaládot, és a szeretet Iste-
nének oltára előtt újra meg fogjuk találni azt az egysé-
get, mely a frí>ncziákból csupa igazi testvérekből álló 
nemzetet.-fog alkotni.*) 

„Ekkép a szent sziv temploma Francziaország számára 
valóban a Béke Temploma lesz." 

Az öröm és bizalom legbensőbb érzésével ismétel-
jük e szavakat. Ah igen, a sugallat, mely a szent szivnek 
teendő fogadalom és a tiszteletére való építkezés gondo-
latát adta, sugallat az iránt, hogy a franczia haza vala-
mennyi gyermeke közt béke és egyetértés legyen. 

Itt nem mellőzhetünk egy gondolatot, mely igazolni 
fogja azt, a mit imént a magasabb rendű eszmékről 
mondtunk, melyek a nemzeti fogadalom kezdeményezőit 
és a tisztelt emlékű érseket vezették, ki a tervet szente-
sitette. Imádkozva a haza boldogságaért, imádkoztak 
egyúttal azért is, hogy a pápa apostoli hivatalának 
szabadságába visszahelyeztessék. Ez a keresztény lelki-
ismeret előrelátása vala, mely nagyon jól tudja, hogy 
Jézus Krisztus helyettesének tekintélye a keresztény 
népek egyesül ségének legfőbb biztositéka. Lehet-e erről 
megemlékezés nélkül irni arról a jóakaratról, melyet 
nagy pápánk XIII. Leo Francziaország iránt szakadatlanul 
tanúsít? Mi nem tévedünk, midőn abban az irányzásban, 
melyet ő országunknak ad, a nemzeti egyetértésnek és 
összetartásnak (de l'union nationale) igaz föltételeit ismer-
jük fel és ismerjük el. 

IX. Pius megáldotta a nemzeti fogadalom ügyét 
mindjárt kezdetén. XIII. Leo újra megáldotta azt 1891-ben, 
akkor midőn a fogadalmi szenthelyet az isteni tisztelet 
számára elfoglaltuk. Akkor a pápa e gyönyörű szavakat 
mondotta: „Mi eresen bizunk abban, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus meg fogja őrizni a hitben és a maga 

*) Ki ne gondolna i t t a vallás és nemzetiség különfélesége 
szerint annyifelé szétszakított Magyarországra ? ! 
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oltalma alatt az ő szentséges szivének ilyen tisztelőit." 
Es ehhez azt az atyai tanácsot adta, melyben mi az 
Isten tervét lá t juk hazánk jövendőjére nézve: 

„Midőn, u. m. XIII. Leo, a franczia nemzetben oly 
kiváló (éclatant) akaratot látunk annak teljesítésére, mi a 
vallást illeti, az a leghőbb vágyunk tör ki belőlünk, 
hogy midőn Francziaország összes híveinek ajtatossága a 
nemzeti fogadalmi templom építésében oly fényes 
ragyogással tündöklik, egyúttal egység jöjjön létre köz-
tük, állhatatos és erős akaratú az iránt, hogy hazájokban 
a kath. vallás ügyét megvédelmezzék ; hogy a pártok 
elnémítsák a szenvedélyek szavát, mely a jók erejét meg-
bénítja és a rosszakét fokozza; hogy teljes egyetértés 
jöjjön létre a polgárok összesége között a nemzet ama 
dicsőségének fentartására, hogy neki az ősök erényei az 
Egyházban méltóságos állást (dignité) és hírnevet 
szerzének." 

Mindnyájan, sz. t., hálával fogadtuk a nagy pápa 
e szavait, melyek hazánk jövője számára programmot adtak, 
ama nagy napot megelőzőleg, midőn Francziaország kereszt-
ségi fogadalmát ünnepélyesen megújította. Ugyan ez a 
szózat világot vet ama cselekedetünkre is, melyre készü-
lünk, hogy megünnepeljük nemzeti fogadalmunknak negyed-
százados évfordulóját. Az események, melyek e huszonöt 
év alatt egymás után következtek, hálával töltenek el 
bennünket az Isten iránt. Kétségtelenül, voltak harczaink, 
voltak nehézségeink, s nyögtük az egyház ellenségeinek 
támadásait ; de nem lehet fel nem ismerni azt, a mit a 
Gondviselés a mi nemzeti életünk megújí tására az 1870 
és 1871-iki szerencsétlenségek után tett. Oroszország 
fejedelme iménti látogatásának emléke Európának meg-
mutatta, hogy Francziaország a népek között mindig 
tisztes rangot foglal el. A nemzeti fogadalom templomá-
ban mondottunk mi Te Deumot három év előtt az orosz 
tengerészek látogatása alkalmával, kérve az Istent, hogy 
a két nagy nép egyezségét a világ békéje érdekében 
sdja meg, a mint ugyanezt, három hónap előtt, régi bazili-
kánkban a Notre-Dameban ismételtük. Azután, még 
magasabbra emelve nemzetünk, az Egyház legidősb leá-
nyának, szívverését, mi azt is kértük ugyanakkor az 
Istentől, hogy Orosz- és Francziaország szövetsége, a 
Gondviselés titkos terveiben, előkészület legyen a íöldön 
létező népek nagy egyesüléséhez Jézus Krisztus hitében 
és szeretetében. 

Ilyenek azok a gondolatok, sz. t, melyek lelkünket 
el fogják tölteni, midőn a nemzeti fogadalom negyedszáza-
dos évfordulóját fogjuk ünnepelni. Ah ugy van, a bűn-
bánó és Jézus szivéhez áhítozó Francziaország látta ez 
isteni szivet irgalmasan lehajolni hozzá, és háladatosságunk 
lelkesedésében ma azt fogjuk mondani : most a bűnbánó, 
ajtatos és liálás Francziaország fogja magát Jézus szent-
séges szivének újra felajánlani. 

Egy gondolat lep meg bennünket végül, midőn e 
pásztori levelet hozzátok ir juk. 1891 óta minden eszten-
dőn, mi, sz. t., a parlementaris munkálkodás megkezdését 
követő vasárnapon Francziaországért közimákra hivunk 
össze benneteket. Habár ez imák végzése megszűnt beirva 
lenni az alkotmányba, a keresztény népnek mindig joga 
van, és kötelessége hitéről vallomást tenni és imádkozni 

a hazáért. Ti minden évben buzgón siettetek kívánságunk-
nak megfelelői. Most, ez esztendőn, a törvényhozó testü-
letek összeülését követő vasárnap épp január 17-ére esik, 
a midőn nemzeti fogadalmunk negyedszázados évfordulóját 
is ünnepeljük. Kérünk tehát benneteket, sz. t., menjetek 
fel a Montmartre hegyére. Ott találjátok azt a földet, 
melyet vértanúink vérrel szenteltek fel; ott azt a 
Credót fogjátok énekelni, melyre sz. Dénes tanította ősein-
ket, tizennyolcz század előtt. Es, áthatva keresztségi 
fogadalmatok megújításának üdvös befolyásától, Jézus 
szentséges szivére fogjátok bizni imáitokat, reményeiteket, 
melyeket hazátok jóléte és dicsősége iránt tápláltok 
reá fogjátok bizni egyúttal erős elhatározásaitokat az iránt 
is, hogy fáradni és küzdeni fogtok a keresztény élet meg-
újítására családotokban és társadalmunkban. 

Isten jóságától reméljük, hogy nem ringatjuk 
magunkat csalódásban akkor, mikor tőle azt kérjük, 
hogy ezen a nagy napon, a nemzeti fogadalom temploma 
a szentséges sziv tiszteletére, a mi szeretett Franczisor-
szágunk számára a béke temploma legyen, azon hő óhaj 
szerint, melyet a tisztelettel teljes emlékű Guibert bibor-
nok fejezett ki, midőn a templom alapkövét tette le, 
és hogy a szivek Francziaország minden gyermeke részé-
ről egy gondolatban egyesüljenek a haza jólétének mun-
kálására. 

Következik a rendelkezés, melyben nevezetes a 3. 
§., a hol intézkedés történik az iránt, hogy a kitűzött na-
pon a montmartrei templom a nemzeti fogadalom ünnep-
lésére összesereglett férfiak számára lesz fentartva. 

Maga a 25 év előtt letett nemzeti fogadalom szö-
vege ez : 

„Szemben ama szerencsétlenségekkel, melyek Fran-
cziaországot pusztítják, és ama talán még nagyobb csa-
pásokkal, melyek fenyegetik ; 

Tekintve a Rómában az egyház és a szentszék és 
Jézus Krisztus helyettesének szent személye ellen elköve-
tett szentségtörő merényleteket : 

Mi alázatosan leborulunk Isten előtt, és szeretetünk-
ben egyesítve az egyházat és hazánkat, bevalljuk, hogy 
mi bűnösök voltunk a bajokban és igazságosan szenve-
dünk büntetést. 

És hogy bűneinkért tisztes elégtételt adjunk és Jézus 
Krisztus szentséges szivének határtalan irgalmasságától 
hibáinkért bocsánatot nyerjünk, valamint hogy megkap-
juk azt a rendkívüli segélyt, mely egyedül szabadithatja 
meg a pápát fogságából és egyedül szüntetheti meg Fran-
cziaország csapásait : mi fogadjuk, hogy a Párisban Jézus 
szentséges szivének tiszteletére szentelendő templomra ada-
kozni fogunk." 

H I V A T A L O S . 

I . Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére a veszprémi székeskáptalanban KemenesYereucz 
éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, dr Palotay 
Ferencz őr-kanonoknak az éneklő-kanonokságra, Vogro-
nics Antal székesegyházi főesperesnek hantai és prépostnak 
az őr-kanonokságra, Bevies József zalai főesperesnek a 
székesegyházi főesperességre és hantai prépostságra, 
Jánosi Ágoston sümegi főesperesnek a zalai főesperességre. 
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Magyar János pápai főesperesnek a sümegi főesperességre, dr 
Feliérvári József segusdi főesperesnek a pápai főesperes-
ségre és Szabó György legidősb mester-kanonoknak a 
segusdi főesperességre való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyom s az eként megüresedő utolsó mester-kanonoki 
állást Néger Ágoston pápai apát-plebánosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 31-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a szamosujvári görög szertartású katlio-
likus székeskáptalannál llics János csokmányi esperes-
lelkészt irodai, Iváskó János czimzetes esperes és márma-
rosszigeti lelkész-adminisztrátort pedig praebendátkano-

nokká kinevezem. 
Kelt Bécsben, 1896. évi deczember hó 31-én 

FERENCZ JÓZSEF s. k. 
Dr Wlassics Gyula s. k. 

V E G Y E S E K . 
Mit mondott a pápa egy magyar orsz. képvi-

selőnek és valami Fápay Istvánról. Egy német kath. 
lap beszéli, hogy a pápa egy nála tisztelgő szabadelvű 
magyar orsz. képviselőhöz ezt mondta: „A képviselő urak 
nekem a házasságról szóló törvénynyel nagy szomorú-
ságot okoztak. Önök királyukat kényszerhelyzetbe hoz-
ták." Az emiitett lap azután elmondja, hogy a szabad-
elvű vezér-klikk közvetítője a radikális nyomás gyakórla-
sában a királyra az elhunyt Pápay István vala. Nem is 
volt ő igazi konservativ magyar államférfiú soha, hanem 
aulicus josephinista, ki Tisza Kálmánban felismervén a 
rokon lelket, a similis simili gaudet elvénél fogva életé-
nek egész hátralevő részére balsugallatu befolyásolója 
lett a király elhatározásianak. Azokat a josephinisztikus 
szellemű leczkéket a király ajkain a kath. papság küldött-
ségeihez nem íogjuk Pápaynak feledni soha. Már a gon-
dolat is, hogy világi ember, király, adjon vallási elvek és 
vallásos szellem dolgában püspököknek utasítást, igazi 
josephinisztikus, „sekrestyés", ukázos gondolat. 

— Hogyan lehet állami törvényekkel egy nagy 
nemzetet tönkre tenni, megölni, mutatja Francziaország 
példája. Ezt a nemzetet az elnéptelenedés, a kiveszés vég-
veszélye elé hurczolja az ottani állami törvények cégv 
csoportozata, és pedig 1-ször az, melynek tárgya a vallás-
szabadság oly értelemben, hogy az államhatalom maga 
atheismust, vallástalanságot vallván azt a vallásosság fölött 
privilégiummal ruházza fel. Ez a törvénycsoport megmé-
telyezi a nemzet gyökereit az ifjúság nevelésében, az is-
kolákban. Következik másodszor a házasság létre jövésére 
vonatkozó törvénycsoport. Francziaországban a kötelező 
polgári házasság, támogattatva az állami hatalom isten-
telensége által, gyökerében megrontja a családi életet, 
mert bele viszi az isteni törvények gyógyitó, lelki-testi 
egészséget őrző ereje helyett az önkény és testiség uralmát. 
Harmadik halálos csapás a íranczia nemzet szaporodására 
nézve a divortium, a házasságok kötelékének az önkény 

és a szenvedélyek kényére való eresztése. A családot a 
polgári házasság gyökerében, a divortium gyümölcseiben 
mérgezi meg. Végre következik a negyedik törvénycso-
port, mely Francziaország népességének szaporodhatása 
előtt beteszi az ajtót : ez, a törvényes és köteles egyenlő fel-
osztása az örökségnek haláleset után. Ez az intézkedés 
kirántja a franczia család alól az állandóság anyagi földi 
alapját. A franczia család a családapa halálával meghal, 
mig az angol család, amig a férfi sarj van, állandóan él. 
A franczia örökösödési törvény és szokás a felbomlás és 
gyermekmegszoritás ördögi iskolája ; az angolszász faj 
örökösödési rendje a fentartás és emberszaporitás meleg-
ágya. Sajnos, hogy Magyarországot a szabadelvüség a 
francziák útjára terelte. 

— A franczia nemzet összezsugorodásának ará-
nyai kitűnnek a következő statisztikai adatokból. 1870-
ben Francziaország és Németország csaknem egyenlő 
számú ifjúságot adott katona-sorozás alá. Most a különb-
ség, Németország előnyére 120,000 ember, vagyis mig 
Németország 450,000 ujonczot állit ki, Francziaország 
már nem bir kiállítani csak 330,000-et. A születések 
arányszáma Francziaország számára egy pusztuló nemzet 
képét adja. Mig ugyanis Francziaországban 100 halál-
esetre csak 101 születés esik, addig Oroszországban és 
Ausztriában 138, Olaszországban 142, Németországban 
161, Angolországban 171. Azt tagadni nem lehet, hogy 
a íranczia nemzet, minden erkölcsi és számbeli hanyatlása 
mellett, nagy anyagi gazdagságot halmozott össze. Ingó 
vagyon Francziaországban összesen 80,000 millió vagyis 
80 milliárd van ; ebből 60 milliárd franczia érték, 20 
milliárd külföldi. Komlóssy kanonok ur bizonyára csakis 
ugy óhajtja az istentelenség és vallástalanság, valamint a 
házasságrontó polgári házaság törvényének a revízióját, 
mint a franczia „jó" katholikusok, elvben mindjárt, de 
gyakorlatban csak akkor, mikor már a nevezett törvényhozás 
hibáinak s ezek hatásának kitapasztalása a nemzetet 
tönkretette s oly erkölcsi állapotba sülyesztette, hogy az 
nagy zömében többé nem bir elég átható értelemmel, 
sem elég jellemerővel a maga sorvasztó erkölcseit revideálni. 

— A schismaticusok Duna-szentelése, most 
hétfőn volt Budapesten. A fővárosi lapok tele voltak 
híresztelésével annak, hogy mily feltűnést keltett itt a 
fővárosban, hogy a görög keletiek a pesti és budai 
oldalról egyidőben vonultak ki körmenetben a Duna-
partra megáldani a vizet ; hogy a pesti oldalon megjelent 
a bosnyák ezred is bandával és Gott erhaltéval és — 
most következik a java — kirukkolt a Hajdumegyében 
besorolt huszárság is. Az a kérdés, laknak-e Hajdu-
megyében schismaticusok oly számosan, hogy egész 
huszárcsapat telik ki belőlük, avagy talán azok a schis-
matikus istenitiszteletre kirukkoltatott magyar huszárok 
nem-e a hajdumegyei gör. katholikusoknak a gyremekei-e ? 
Mindenesetre kár, hogy a gör. katholikusoknak Budapesten 
se templomuk, se lelkészök nincsen. 

I F e l M Y á s előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A liturgia nyelve a magyarországi ruthének 
és románok uniójára vonatkozó okiratokban. 

(Folytatás.) 

Ha figyelemmel kisérjük Lippay György pri-
más idézett levelét, látjuk, hogy a prímás nem 
saját tekintélye és joghatósága alapján engedte 
meg az unióra lépet t magyarországi ru thének-
nek a glagolit nyelv használatát a l i turgiában, 
hanem azt mondja, hogy „juxta Usi ta tam et a 
Se de Apostolicae j am olim approbatam Graeci-
ri tus Consuetudinem vulgari Illyrica seu Glago-
litica Lingua Divina omnia peragere poterant ." 

Régi emlékeink nyomán tudjuk, hogy a püs-
pökök, az egyház első századaiban tényleg gya-
koroltak bizonyos l i turgikus jogot. A püspökök 
fejlesztették ki ugyanis az apostolok- és ezek 
taní tványai tól lényegileg megállapí tot t l i turgiái 
alakokat a különböző egyházak szükségletei és 
viszonyaihoz képest. Tanúbizonyságot tesznek 
ezen tételünkről a különféle li turgiák nevei. Igy 
a nyugati egyházban főbb l i turgikus alakok a 
rómain kivül a mozarab, az ó-gallikán és a sz. 
Ambrusról nevezett liturgia. A keleti egyházban 
pedig a Kelemen-féle liturgia, sz. Jakab apostol, 
sz. Márk, Vazul és aranyszájú szent János litur-
giája. 

A nevezett l i turgiák puszta elnevezései is 
arra mutatnak, hogy a legrégibb időktől fogva 
uralkodott az egyházközségekben azon erős meg-
győződés, hogy a törvényhozó hatalom liturgia 

terén nem a községeket vagy ezek képviselőit 
illeti meg, hanem az apostolokat és az aposto-
lok utódjai t . 

Jelesen az ötödik századig gyakorolták a 
püspökök a sz. mise és szentségek lényegét nem 
ér intő dolgokban liturgikus jogukat. Addig t. i., 
míg a püspökök nagy része nemcsak püspökök, 
hanem szentek is voltak. Az ötödik században a 
metropol i tákra és zsinatokra szállott e jog. Igy 
például a 416-ban t a r t o t t synodus milevitana 
ezeket rendeli : „Piacúit etiam illud, ut preces, 
vei orationes, quae probatae fuerint in Concilio... 
ab omnibus celebrentur. Nec aliae omnino di-
cantur in ecclesia nisi quae a prudentioribus 
t rac ta tae vei comprobatae in Synodo fuerint." 

Az 506-ban t a r t o t t Concilium Gerondense 
pedig ezeket rendeli: „De inst i tut ione missarum, 
ut quomodo in metropoli tana ecclesia fuerit, i ta 
Dei nomine in omni Tarraconensi provincia, tarn 
ipsius missae ordo, quam psallendi vei mini-
strandi consuetudo servetur." 

Az egyház első századaiban ugyanis nem 
forgott még fenn az a veszély, hogyha a püspö-
köknek a l i turgia terén egyes jogokat engedé-
lyez az egyház, ezen körülmény a liturgia ká-
rára legyen. Élénk emlékezetben voltak ugyanis 
még ezen időben a l i turgiára vonatkozó ősi ha-
gyományok és útbaigazítások; és oly nagy volt 
ezen hagyományok és utasítások iránt a tisztelet, 

x) Bouix, De Jure Liturgico, Editio tertia, p. 189. 
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50 RELIGIO. 

hogy e t isztelet megakadályozta az ősi hagyo-
mányok fe l forgatását vagy ú j í t á sokka l való el-
homályosi tását . 

De midőn idő mul táva l az ősi hagyományok 
emléke lassan elhomályosult és u j szokásokat 
kellő mérlegelés és válogatás nélkül fogadtak el 
az egyházak: e t ény magára vonta az apostoli 
szék és a különböző t a r tomány i zsinatok figyelmét. 

Ál l í tásunkat megvi lágí t ja a levél, melyet I. 
Ince pápa 416-ban Decentius eugubiumi (gall) 
püspöknek irt . Ezen levél szövege ké t szempont-
ból érdemli meg figyelmünket. Először azért , 
m e r t megtanul juk belőle, hogy egyes püspökök 
mellőzve a hagyományt önkényesen j á r t a k el a 
l i turgia terén. Másodszor pedig azért , mer t e 
levél első alkalom, hogy az apostoli sz. szék a 
római l i turgia elfogadására buzdítja a nyuga t i 
egyházakat . 2 ) 

„Si i n s t i t u t a ecclesiastica, u t sun t a beat is 
Apostolis t rad i ta , in tégra vel lent servare Domini 
sacerdotes, nulla diversitas, nulla var ie tas in ipsis 
ordinibus et consecrationibus habere tur . Sed dum 
unusquisque non, quod t r ad i tum est, sed quod 
sibi visum fuer i t , hoc aes t imat esse tenendum, 
inde diversa in diversis locis vei ecclesiis au t 
tener i au t celebrari v iden tu r ; ac fit scandalum 
populis, qui dum nesciunt t rad i t iones an t iquas 
humana praesumpt ione corruptas , p u t e n t sibi 
au t ecclesias non convenire, au t ab Apostolis 
vei apostolicis con t ra r ie ta tem induc tam. Quis 
enim nesciat aut non adver ta t , id quod a 
pr incipe Apostolorum Pe t ro Romanae Ecclesiae 
t r ad i tum est, ac nunc usque custoditur, ab 
omnibus debere servari ; nec superduci aut 
introduci aliquid, quod auc tor i t a tem non ha-
beat, au t aliunde accipere videatur exemplum ? 
Praeser t im, cum sit mani fes tum in omnem 
Ital iam, Gallias, Hispanias, Afr icam a tque Sici-
liam et insulas in ter jacentes , nul lum insti tuisse 
tcclesias, nisi eos, quos venerabil is Apostolus 
Pe t rus au t ejus successores cons t i tuer in t sacer-
dotes. . . . Oportet ergo eos hoc sequi, quod Ecclesia 
R o m a n a custodit , a qua eos pr incipium accepisse 
non dubium es t ; ne dum peregrinis asser t ionibus 
student , caput ins t i tu t ionum videantur omit tere ." 

Azok, a kik nem buzdítást l á tnak e levél-
ben hanem parancsot a római l i turgia követésére 
abból, hogy később is különböző l i turgikus elté-

2) Lásd Dr Probst, Die gallikanische Messe, Katholik 
1886. I. 74. 1. és Bouix idézett munkája 194. 1. 

rések muta tkoz tak a különböző egyházakban, 
kénytelenek legalább annyi t megengedni, hogy 
az apostoli szék nem sürget te e parancsát . 

Ál ta lában annyi t mondha tunk a l i turgiára 
vonatkozólag, hogy V. Pius pápáig — a ki 1570-ben 
a római Missálét előirta, és minden l i turgikus 
jogot a szent széknek reservált , — a következő 
t ényeke t jegyezhet jük fö l : 

A szerzetesek a szabályukban előirt l i turgiá t 
követ ték . Meghatározot t egyházhoz ta r tozó világi 
papok ezen egyház l i turgiá jához a lkalmazkodtak. 
Az egyes egyházaknak a metropi l is egyház 
l i tu rg iá já t kel le t t követniök. I rányadók voltak 
mindenü t t a régi dicséretes szokások. 

A magyar ka th . egyház az 1630. nagyszom-
ba t i nemzet i zsinaton fogadta el hivatalosan a 
római misekönyvet és breviár iumot , P r ivá t im 
már előbb úgyszólván az összes papság a római 
k iadásoka t használta, hivatalosan azonban az 
esztergomi misekönyvet és breviár iumot . 

Ezen időtől nem birnak a püspökök a l i tur-
gia t e rén kisebb dolgokban sem törvényhozó 
ha ta lommal és a sz. szók ál tal az „abusus11 vagy 
„corr?iptela" szavakkal bélyegzet t szokásokat nem 
tehe t ik tekinté lyökkel dicséretes szokásokká. A 
supremum ius l i turgicum a pá á t illeti meg, nem 
a világi fejedelmeket, sem a községeket . A püs-
pököknek kötelességök az egész is tent isztelet 
fölöt t ő rködni és gondoskodni különösen arról, 
hogy a lényeges l i turgiá i szabályok pontosan 
végreha j tassanak , a dicséretes egyházmegyei szo-
kások secundum et p rae te r legem fenntar tassa-
nak, ké tes esetekben, k ikére tvén az apostoli 
sz. szék nyi la tkozata , az egyház világos törvényeibe 
ütköző hibák lehetőség szerint mellőztessenek. 
„In corrigendis abusibus et in applicatione 
regularum procedat Eppus cum omni pat ient ia 
et doctrina, et iux ta da tam oppor tun i ta tem, i ta 
illos el iminare sa tagat , u t nullum inde fideles 
scandalum pa t ian tur . " P. S. R. Congr. 9. Maji 
1857. ad Eppum Limburg. 

Ezen helyzete t uda t ába mondja Lippai György 
pr imás az unióra lépe t t r u t h é n e k n e k : „ut iuxta 
Us i t a t am et a Sede Apostolica j a m olim appro-
b a t a m Graeci r i tus consuetudinem vulgari Illyrica 
seu Glagolitica Lingua Divina omnia peragere 
poterant ." 

Lippay idézet t levelén kivül nagy fontosságú 
magyarországi ru thének uniója tör téne tében azon 
oklevél, melyet I. Lipót király 1692. augusztus 
23. á l l í to t t ki Bécsben, melyben az unió elő-



RELIGIO. 51 

mozdí tására mindazon szabadalmakkal és k ivál t -
ságokkal ruházza fel a görög kath. egyházat és 
egyháziakat , melyekkel a latin egyház és egyháziak 
birnak. 

A földesurak ugyanis nagyon lenézöleg bán tak 
a görög papokkal , szolgai munkákra szorítván 
őket, uriszékeik elé ál l í tván, botbünte tés re , bör-
tönre í té lvén azokat . 3) 

De ezen kiváltságlevél nem szól a magyar-
országi ru thének liturgikus nyelvéről. 

A ru théneknek adot t királyi k ivá l t ság levél 
a r ra b i r ta a románoka t , hogy az 1697. márcz. 
21-én Gyula-Fehérvárot t t a r t o t t zsinaton ők is 
elfogadták az uniót, salvoritu graeco, ha a 
király ugyanazon jogokban részesíti őke t , melyek-
kel a kathol ikusok, uni tár iusok és kálvinis ták 
birnak. „Ea condit ione in imus Unionem, u t 
nos t ra Religio, r i tus Ecclesiae, l i turgia , je junia 
nec non ordo noster in tégra m a n e a n t . " 4 ) 

A királyi oklevél, mely tényleg megad ja a 
román egyháznak a kér t szabadalmakat , 1699. 
febr. 16-áról kelt . 

Nem ha lga tha tom el, hogy mily nagy érde-
meket szerzett magának az unió körül a rutliének 
számára kieszközölt diploma ál tal Fenesy György 
egri püspök. 

Az egri jezsui ták naplója következőleg adja 
elő az 1699. év czime ; l a t t a 76. lapon ezt a 
tö r téne te t . 

„Neque deficiet Sollicitudinis eius Pasto-
ralis fructus, qua ut Graeci Ri tus Schismaticos 
in Dioecesi sua ad unionem S. Romanae Ecclesiae 
alliceret ex occasione capt ivat i et servil i ter 
per D. Stephanum Syrmai P ro tono t a r i um Palat i-
nalem t r ac t a t i Sacerdotis Ritus Graeci Ecclesiae 
Romanae iam unit i conceptum a P a t r e Superiore 
Nomine Sacrat iss imae Caesareae Regiaeque Matt is 
Diploma, quo Graeci Ri tus clerus per omnia 
eodem immun i t a t e Ecclesiastica donare tur et 
deinceps gaudere debere decernere tur et decla-
ra re tur , qua Clerus Lat inus in Ungar i ae Regno 
potir i dignosceretur." 

Pet he ö Is tván 1796. deczember elejétől az 
egri jezsui ták házának feje a ki előbb a sz. 
Lászlóról nevezett kassai papnevelőnek kormány-
zója volt. Fenesy püspöknek szentszéki és á l ta lá-

Ezen kiváltságlevelet közli a Notitia Fundationis 
Koriathovitsianae, pars II. cap. XII. p. 97 et seq. 

4) Dr Siegescu, A magyarországi románok sz. uniója. 
Hittud. Folyóirat, 1896. IV. f. 

ban egyházi ügyekben tanácsadója és theologusa 
volt már akkor is, midőn még a kassai Kisdy-
papnevelőnek élén állott . És bizonyára azért 
t é t e t t e magá t Petheő Egerbe, mer t Fenesy püs-
pök m á r elhatározta volt, hogy végleg elhagyja 
Jászót és a számkivetésből az egri püspökök ősi 
székhelyére, Egerbe költözik Petheő István jezsuita 
t ehá t szerzője a diplomának, melylyel I. Lipót 
király 1692. augusztus 2 3 - á n a r u t h é n egyháznak 
megadja azokat a szabadalmakat , melyekkel a 
la t in egyház bir t . 

E lmondja továbbá ugyanazon napló, hogy 
Fenesy püspök a Pe theő ál tal szövegezett diplo-
m á t elküldte a pr ímásnak , hogy mutassa be azt 
0 Felségének. 0 Felsége, ne verba quidem immu-
t a to in ejus tenore sine mora subscripsit ac 
expediri fecit." A pr imás több száz példányban 
k inyomat t a a diplomát ós elküldte az eredeti 
pé ldányt a n y o m t a t o t t pé ldányokkal együt t 
Fenesynek, hogy hirdettesse ki azt ünnepélyesen 
királyi és káp ta lan i emberek ál tal mindazon 
megyékben, a hol görög szer ta r tásuak laknak. 
„Quo quidem pro sanctae Romanae Ecclesiae 
incremento id effectum est, u t universi Gr. R. 
Sacerdotes imprimis, deinde et populus in comi-
ta t ibus Sáros, Zemplen, Ung, Bereg, Maramarus 
Szatmar , Ugocsa, Bihar, Zarand, Szabolcs, Abauj-
vár, Borsod, Heves et plus quam centum mill ia 
Animarum illico ad ejus Unionem accesserint. 
Horum vero exemplo successivis annis et iam in 
Transylvania Schismaticus Archieppus Graeci 
Ri tus Valachorum cum universis Coëpiscopis 
Sufí'raganeis suis et omni Clero populoque sibi 
subjecto, ce lebra ta Albae Jul iae Synodo diploma 
idem ad Clerum Yalachorum a Caesarea Regia-
que M «tte in Transylvania extendi supplicaverit , 
obt inueri tque, e t cum subiecto sibi omni clero 
Populoque Unionem S. Romanae Ecclesiae am plexus 
professusque fueri t ." 

Az egri jezsuiták most idézett naplója 
szerint Fenesy egri püspök érdeme, hogy a 
király szabada lmakkal ruházta fel a megté r t 
ru théneke t . És Petheő I s tván szövegezte a kir. 
diplomát. És ezen szövegezés szer int á l l í to t ták 
ki a románoknak engedélyezett szabadalmakról 
szóló oklevelet. Basilovits, Brevis Nota t i t ia Funda-
tionis Thevdori Koria thovi ts , p. II. cap. XII. s. 
97. De Camellis József munkácsi püspöknek 
itéli oda ezt a dicsőséget. „Tandem flexus 
preibus to t ies fa t i Praesulis afflictum hunc clerum 
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eximere dignatus est a servi tut is iugo Leopol-
dus I. Diplomate, quod hic subjicitur." 

Az 1692-ben a ru thének javára és az 1699-
ben a románok részére kiá l l i to t t királyi diplo-
mák abban különböznek egymástól , hogy utóbbi 
felemli t i a 4 vi tás ponto t is, mely elválasztot ta 
volt a görögöket Rómától. „Pontif icem Romanum 
esse caput tot ius per orbem diffusae Ecclesiae. 
Panem azymum sufficientem esse ma te r i am Sa-
crament i Eucharist iae. P rae te r coelum et inter-
num t e r t i um dari locum, in quo animae purifi-
can tur . Spiri tum S. a P â t r e et Filio procedere. 

Az egri püspökök a munkácsi görög püspö-
köke t he lyet tese iknek t a r t o t t á k , mint , a kik a 
"terjedelmes egri egyházmegyében lakó görög 
szer ta r tású hivek gondozásában helyet tes i t ik őket. 

Ezen t uda tban a munkácsi görög püspöktő l 
hűségi esküt követe l tek az egri püspökök és 
kánoni lá toga tás t végeztek a görög egyházakban. 
Ily kánoni egyház lá toga tás t végzet t 1748-ban 
gr. Barkóczy Ferencz egri püspök öt kanonok ja : 
Englmajer nagyprépost , cz. püspök, Huber apá t -
kanonok, Deák Ferencz, Gusztini János, Andro-
vics Miklós kanonok ja i kiséretében. 

Ezen egyházlátogatási jegyzőkönyvben figye-
lemremél tó t á rgyunk ra vonatkozólag, a mi t a 
h.-dorogi lelkészekről mond. Ide irom szó szerint : 

„Bini, pr imus quidem R. Andreas Dorogi, 
Rutenorum, a l te r R. Constant inus Ollanyi Vala-
chorum, ambo in oppido Hajdunical i Dorog nun-
cupa te Parochi Ri tus graeci de Schismate su-
specti, a vicinis Ritus ut r iusque Parochis accu-
sati : quasi ipsi schismaticis principiis fideles 
Ri tus un i t i in praedic to Oppido degentes imbu-
erent , imo ne fors schismatici ipsi quoque fo-
rent , pecul iar i ter ad Rakomaz die 29. Jul i i 1748. 
examinat i sunt. Ubi ad quaesi ta respondentes non 
abs re suspecti deprehensi , ad pa te rnam Suae 
Excellentiae gra t iam recurrerunt , et t am se ipsos 
deinceps, u t Unitos decet, sensuros, quam et po-
pulum in conformi ta te vere Uni to rum R gr. 
parochorum erudi turos spoponderunt." 

Egyedül ezen ké t dorogi görög sz. papról 
emli t i a lá togatási jegyzőkönyv, hogy magyar 
nyelven t e t t ék le a hi tval lás t és maguk is ma-
gyarul i r ták a hi tval lást , 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

Mélt. és főt. dr Rimely Károly besztercze-
bányai püspök ur nagyböjti főp. körlevele a 

papsághoz az imádkozásról. 
(Vége.) 

Sursum ergo corda nostra, Fra t res et Filii dilec-
tissimi, qui sumus dispensatores mysteriorum Dei, vocati 
orare pro delictis et peccatis populi, et orando sancti-
ficaro animas nostras lectione, seu mentis collectione, 
meditatione, seu mentis ditatione, oratione seu mentis 
precatione, et contemplatione, seu mentis in divina 
p lanta t ione; quaeramus legendo et inveniemus meditando, 
pulsemus orando et aperietur nobis contemplando, ut 
habet testamentum Guigonis Abbatis Carthusianorum. 
Oratio allocutio est Dei, quando oramus, conversamur 
cum Deo, et quando legimus scripturas divinas, Deus 
loqui tur nobiscum, dicit s. Augus t inus 1 ) et s. Gregorius 
a i t ; Quod sol diei. quod luna noctibus, quod stellae 
navigantibus, hoc est animae lectio et oratio. Oratio 
enim est conversatio et sermocinatio animae nostrae 
cum Deo, invisibilium contemplatio, eiusdem cum angelis 
honoris conditio et bonorum petitio, quae Deo cum 
supplicatione oifer tur . 2 ) — Quis caeterum recensebit 
saeculorum testes, qui salubritatem, laudesque orationis, 
sermonibus e propria cordis experienta sumptis pro-
pugnant ? Unurn adhuc aiferre liceat virum in Ecclesia 
aurea Oris" eloquentia, invicta in causa Dei forti tudine, 
dignitatum splendore, sed et invida f r a t rum opera 
exiliorum gloriosa morte fidem confitentem, Joannem 
Chrysostomum, qui inter sermones suos contra rationa-
listas Anomaeos, 3) Arianos — habitos de orationis fructu 
haec dicit : Non est oratione quidpiam potentius, aut quod 
ei posset aequari . . . nam si diligenter quis precatus 
fuerit, licet effervescat iracundia facile sedatur, licet cupi-
ditas exardescat, exstinguitur, licet invidia torqueat , 
multa cum facilitate depellitur. Oratio portus tempestate 
iactatis, oratio fluctuantibus ancora, scipio t i tubantibus, 
thesaurus pauperum, divitum securitas, morborum cura-
tio, curaiio sanitatis. — Oratio moeroris omnis refugium, 
hilaritatis a rgumentum, occasio perpetua amoris Dei phi-
losophiae Mater. Qui diligenter potest orare, licet omni-
um sit pauperrimuS; tamen omnium ditissimus est, et qui 
oratione destitutus est pauperimus est, etsi regis sedeat 
in throno, — oratio leonum furores refrenavit, bella 
composuit, pugnas sedavit, tempestates sustulit, daemones 
fugavit, caeli portas aperuit , vincula mortis abrupit , 
damna repuli t , urbes concussas firmavit, inffiictas caelitus 
plagas, omniaque mala sustulit oratio humilia, superbis 
enim resistit Deus, interim superbus duro semper est 
corde nec facile orat, sed aliorum piorum oratione flecti-
tur , ne talem puniat, Deus. 

Ariani, contra quos, omnem orationis vim, sensum-
que negantes, sanctus pater consurgit, tanto numero erant 
in cognitis tunc orbis partibus diffusi, tantaque potentia 

1) S. Aug. in Ps. 85. 
2) S. Greg. Niss. De Orat. 
3) Horn. V. 8. ad fin. 



ííELIÖiO. 53 

valentes, ut vulgo dici potuerit ingemuisse orbem, seque 
Arianum factum esse admiratum fuisse ; — et tantae 
multitudinis, deitatem Filii negantis, vix nomen amplius 
superest, dum nos viva fide in Deum et Dominum no-
strum Jesum Christum psallimus preces, orationes, laudes-
que Dei tarn in abscondito cordis, quam et modulatione 
labiorum in loco sancto, ubi orat sacerdos, pro populo, 
in pace et in tribulatione, inclamando Deum omnis mise-
ricordiae, ut nos exaudiat. 

Quamvis autem nos sacerdotes in sortem Domini 
vocati, nec iustis sanctiores, qui etiam septies in die 
cadunt, dicente scriptura, nosmetipsos quoque orationis vi 
assidue munire et Den in dies gratiores reddere conveniat, 
ut Deus preces nostras exaudiat; tarnen actio nostra 
principalis a susceptis ordinibus in salutem populi, nobis 
crediti dirigitur, pro populo hoc obiigamur offerre sacri-
ficia, hostias et preces. Preces hae primis nascentis Eccle-
siae temporibus, per 'horas et stationes divisae, et a sta-
tutis seu canonicis septem persolutionis horis canonicae 
appellatae. et in synaxibus sacris seu conventibus eucha-
risticis offerri solitae — hodie elanguente iam orandi 
fervore in populo non minus ac clero, ad breves formas 
reductae, obligationis characterem, eas pro populo offe-
rendi, tamquam supplementärem eucharisticae oblationis 
partem retinuerunt, tamquam rationalia et incruenta sacri-
ficia, prout has horas canonicas Clemens Alex.4) appel-
lat, et sub gravi preceptae, a nobis persolvendae sunt in 
spiritu humilitatis et obedientiae, quo praeceptis Ecclesiae 
subditi sumus. 

Et preces hae iuxta diei noctisque horas eucharisti-
cis sacrificiis coniunctae, atque pro salute publica ex 
officio offerendae, dici nequit, quanta ipsis persolventibus 
personalia afferant in virtutibus sacerdotalibus proficiendi 
admicicula, bene haec sentiunt cuncti, qui bene orare 
norunt eas, nec iis enarrandis immoror, ut altius figam 
menti et imprimam cordi sanctorum effatum, quod in 
quotidiano secretioris vitae pastoralis, sed et sacerdotalis 
qualiscunque commercio, validissime deminuant preces 
hae, continuam Dei praesentiam inculcantes, periculum 
ministrationis personarum, quarum vultum frequenter quis 
intueri cogitur. 

Juncti ergo potentissimo ac sanctissimo orationis vinculo 
conclamemus ad exordium novi huius anni, et sine intermis-
sione deinceps quoque: Domine labia nostra aperias et 
os nostrum annunciabit laudem Tuam, Deus in adiuto-
rium nostrum intende, ad adiuvandum nos festina, audi 
nos laudem Tuam concinentes, exaudi misericordiam 
Tuam exorantes, ne derelinquas nos; auge, protege 
Ecclesiam nostram, solum hocce securum refugium 
nostrum, conserva Pontificem nostrum Leonem, firmetur, 
ut Moysis, dextera eius in periculosis, quibus Ecclesia 
agitatur, fiuctibus, qui salutarem restituit cultum Magnae 
Hungarorum Dominae a sancto protorege acceptum, 
iniuria attamen aevi nobis iam iam ereptum ; Dominus 
conservet eum et vivificet eum, ecce enim rosas mysticas 
offerees Genitrici Dei, curis apostolicis defatigatum 
queritur animum, quo propius sentit instare demigrandi 
tempus, contenditque respicere Illam, ex qua tamquam 

ex felici aurora inocciduae faustitatis, laetitiaeque pro-
cessif dies. 5) Oremus et nos pro invicem, commendemus 
nos verbo gratiae Dei et protectioni Magnae Matris 
nostrae Mariae, ut salvemur. Amen. 

Neosolii, festo Circumcisionis Domini 1897. 
Carolus m. p. 

Eppus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 21. Gyalázatos sérelem a hath, egy-

ház ellen. — 
Körülbelül 20 évre terjedő munkálkodásunk alatt 

itt a „Religio Vallás"-ban bőséges alkalmunk volt pro-
testáns testvéreink egyházi lapjainak különféle szellemé-
vel és modorával megismerkedni. Eddig a debreczeni 
„Prot. Lap"-ot igen komoly, hig'gadt, hitre, tanulmá-
nyokra és gondolkozásra alapított lapnak ismertük meg 
tartalmából. Megfelelő vagyis kiváló tisztelettel is visel-
tettünk ezért eddig őiránta. Öt tartottuk az igaz hitre, 
az igazság megismerésére istenesen törekvő, szóval a hit-
buzgó magyar protestántizmus leghivatottabb szószólójá-
nak. Ebben az állandó jó véleményünkben nemcsak meg-
lepett tehát, hanem nyugalmunkból valóságosan felvirasztott 
a nevezett lapnak ezidei 2-ik számában megjelent vezér-
czikke, melynek cziméül szerző, valami Ferenczy Gyula, 
a kedves emlékű, a régi világ naiv hitét visszatükröző 
karácsonyi mysteriumokat csak azért választotta, hogy a 
nép hitéletének e gyermekded megnyilatkozásáról mennél 
kevesebbet beszéljen, úgyszólván semmit se mondjon, ha-
nem inkább, hogy annál több időt vegyen magának „pá-
pista mysterium" czim alatt oly éktelen gyalázásokkal és 
rágalmakkal illetni a róm. kath. egyházat, a milyeneket 
csak a régi vallásháborúk legszenvedélyesebb harczaiban 
használtak ellenünk protestáns testvéreinknek durvább 
lelkületű izgatói. 

Ez a támadás az ősi, még most is törvényesen be-
vett, becsületében tehát törvények által védett róm. kath. 
vallás ellen oly sajátszerű, hogy azt mint igen szomorú 
tényállást nem a mi szavainkkal lemásolni, hanem a maga 
saját képében és eredetiségében kötelességünk Magyar-
ország katholikus papságának és híveinek bemutatni, a 
mint következik : 

* 

„Éppen most kell megismerkednünk a mysteriumok 
egy uj fajtájával, a pápista mysteriummal ; azzal a durva 
főpapi színjátékkal, mely Rómából szinrehozva, tiszta 
világításban tünteti fel a katholikus egyháznak a nemzetek 
igaz érdekei ellen folytatott csalárd játékát, s melyben az 
öreg juhász dur^a tréfáinál durvább módon állíttatik 
most pellengérre a nemzetnek édes magyar nyelvéhez 
való szent joga, profanáltatik az a nagy küzdelem, melyet 
a magyarság érdekében minden parcziális érdekeink fel-
áldozásával folytatunk. És akkor, a midőn az egységes 
Magyarország megteremtése végett belé nyidt az állam 
polgárainak vallásos családi életébe is, midőn eget-földet 
megmozdítanánk, csakhogy e szent ideált megvalósíthassuk ; 
most a karácsonyi napok alatt értesülünk arról, hogy e 

Strom. 7. Euseb. vita Coast. 4, 45. *) Encycl. Fidentem. 1896. 20. Sept. 
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hazafiúi törekvés Róma előtt vétek, az egységes Magyar-
ország Róma előtt bűn é3 annak a 800,000 magyar görög 
kath. léleknek az édes magyar nyelv iránt csaknem fél-
század óta szerzett joga semmis és érvénytelen. Hogy a 
vallás szertartásai mig tót, horvát, szerb, oláh a maga 
nyelvén e hazában szabadon végezheti, magyar katholikus-
nak magyar nyelven imádkozni sem szabad. (A szenvedély 
se nem lát, se nem hall. Nem hallja kath. templomi ma-
gyar éneklésünket; nem lát ja hatalmas magyar imakönyv-
irodalmunkat; nem tudja, hogy tót és horvát velünk együtt 
latinul mondott misén nemzeti nyelven énekli Isten dicső-
ségét és a nyomorának keserveit.) Es azok a szertartásos 
könyvek, melyek e felekezetnek jobbjai, püspöki fel-
hatalmazás és ellenőrzés mellett nyelvünkre fordíttattak 
s a melyek sem többet, sem kevesebbet nem tartalmaznak, 
mint a pápai szentesítéssel ellátott hivatalos l i turgiát : 
átkozottak fordítóikkal együtt, s átkozottak azok is, a kik 
használják azok is, a kik hallgatják és mint valami dög-
letes pestisben elhulltak rongyai, irgalmatlanul megsemmi-
sítendők. 

Ezzel a tényállással szemben keveset nyom a latban 
azon körülmény, melylyel pápista részről a pápai rende-
letet kommentálják, hogy ahoz a pápának joga volt, 
hogy a betiltás csak a congregatio sanctorum rituum részé-
ről történt, hogy annak végérvénye még alkudozás tárgya. 
Kevés vigasztalás az a tanács, hogy itt az állam a jus 
placeti alkalmazásán kivül semmit sem tehet ; hogy ez a 
katholikus hivők belügye. 

Még az sem megnyugtató, hogy a görög katholikus 
magyarok Rómától elszakadjanak s a pápa nevét és a 
filoque szócskát vallásos könyveikből kidobják, a mit 
pedig a liberális lapok merészen tanácsolnak. 

Itt nyílt hazaárulásról van szó (Ezért magáért meg-
érdemelné a rágalmazó, hogy törvényeié állitassék.) és 
arról, hogy e hazaárulást a kath. egyház feje, a pápa 
követte el (Magyarország egyedüli barátja, a magyar király-
ság és önállóság megalapítója és állhatatos őre, — ez, 
hazaáruló) s hogy e hazaárulás Magyarország ellen és a 
többi országok ellen állandó rendszer, mely ellen minden-
kinek, a ki magyar és magának az országnak is rendsze-
resen védekezni kell. 

Ha igaz az, hogy a magyar katholikus hívőnek nem 
szabad a magyar nyelvet templomában használnia, (Ki 
mondta ezt valaha?^ ha tény az, hogy midőn a legna-
gyobb áldozatok árán és a legnagyobb erőfeszítéssel 
munkálkodunk a magyar állam kiépítésén, itt minden 
nemzetiségi törekvés, minden haza ellen izgatás katholikus 
részről indul ki és a katholikus egyház falai között talál 
menedéket s ha igaz az, hogy a magyar nyelvet betiltó 
pápai rendelet éppen egy kath. magyar főpap, Schlauch 
és intransigens társai (hogy kerültek ezek ide ?) eszkö-
zölték ki, mint egy sakkhúzást az állam ellen, mely az 
egyházpolitikai reformokat életbe léptette : hazaárulás ily 
viszonyok között magyar embernek ezután még pápistának 
maradni vagy legalább tiltakozás nélkül annak maradni, 
és a Szentlélek elleni bün a magyar hazának ellenőrizet-
lenül megtűrni egy olyan felekezetet, mely mint a nihilisták 
vagy a szocziálisták, egy idegen országban székelő lázító 
komité fejétől függ és fogad el utasításokat. 

A dolgok jelen helyzetében a magyar katholikusok 
kötelessége az, hogy tiltakozzanak és ne engedelmeskedje-
nek, hogy a magyar nyelv jogát nemcsak a görög kath. 
egyház, hanem az egész vonalon biztosítsák. 

Az állam kötelessége, hogy egy magyar nemzeti 
független katholikus eyyháznak megteremtésére mindent 
megtegyen. Kinálja meg e hazafiasságukkal kérkedő dúsan 
javadalmazott főpapokat a szabadsággal és e feltétel alatt 
biztosítsa számukra az egyházi javakat és autonomiát. 
Vagy ha nincs más: terelje által az összes katholikusokat 
egy magyar görög keleti egyházba. (Ugyan? Hát a prot. 
lelkiismeret-szabadság ilyen, hogy azt az államnak terelni 
lehet, a hová tetszik?) -

De mi (már t. i. protestánsok) sem maradhatunk 
tétlenek. Az a 800,000 gör. kath. hivő jobbára a mi 
egyházvidékünkön lakik. A mitől eddig vallásos és szabad-
elvű felfogásunk miatt irtóztunk : próbáljuk meg mi is a 
hittéritést, de nem a haldoklók, hanem az élők körül» 
Nem magunkért , — eddig sem volt kenyerünk erkölcsileg 
és anyagilag bukott emberek és haldoklóknak átvásárlása 
(Ah-ah !) — hanem a hazáért. Menjünk el azoknak az 
anyanyelvük és az édes magyar nyelv meggyalázása miatt 
kesergő magyar görög katholikusoknak hajlékába, világo-
sítsuk fel őket a sérelemről és gyalázatról, mely rajtok 
és a magyarság ügyén esett. Világosítsuk fel arról, hogy 
Róma nem vallás, hanem csak egy önző érdeket hajhászó 
részvénytársaság, mely a nemzetek és a szivek érdekeit 
az idvesség ürügye alatt galádul kizsákmányolja. Menjünk 
és hirdessük nekik a magyarságot megváltás evangéliumát 

Használjuk fel az időt, mely kedvezőbb, mint Rá-
kóczi György idejében. Legyünk a nemzeti ügynek itt is 
apostolai. Mutassunk rá a hamisítatlan karácsonyi evan-
geliomra, mely az Isten igaz dicséretét, a békeséget és a 
népek iránti jóakaratot proklamálta. Ezek egyike sincs 
ott, a hol Róma parancsol. Es mutassunk rá arra is, hogy 
mig a mi kálvinista nemzetiségi híveink és egyházaink 
rendre tiszta magyarokká változtak, a kath. egyház min-
dig útjában állott a nemzetiségek magyarosításának. (Hisz 
most önöknek nem volna alkalmuk „magyar liturgia" 
czimén tombolni Róma ellen, ha a kath. vallásnak ma-
gyarosított ruthénjei nem volnának !) Hirdessük nyíltan, 
hogy magyar ember számára egy Rómától függő egyház-
ban nincs üdvesség többé. (Ez az ember azt se tudja, mi 
az üdvesség.) Mondjuk nekik, hogy ha magyarok akar-
nak maradni, csinálják meg a pápa fensőségét el nem is-
merő független nemzeti egyházat. (Persze, hogy ez kellene 
önöknek : odium papae. A pokol is főleg a pápaságot 
ostromolja.) Vagy legyenek ó-katholikusokká. Vagy, a mi 
még jobb, egyesüljenek velünk magyar kálvinistákkal. Hi-
szen eddig is sokan tartoztak azok közül a felvilágoso-
dott (?) hazafias magyar emberek közül, a kiket más val-
lásuaknak irtak be az anyakönyvbe, mi hozzánk. (Ne 
nektek ti „jó" katholikusok! Titeket Debreczen ugyan-
csak leálczázott. Katholikus nevet viseltek katholikus szint 
mutattok. Megmondta ime Debreczen, hogy mik vagytok !) A 
pápista táborban a német volt és a zsarnok (Hallaná csak ezt 
Pázmány és a királyt leczkéztető Széchenyi Pál érsek. Hát 
Berlinbe vájjon miért mennek iskolázni a Tiszák, Bánffyak, 
Wesselényiek stbiek ? Magyarságot tanulni talán ? A mi pedig 

'i 
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a zsarnokságot illeti, hát hiszen Bánffy nem pápista ta-
lán ?) a mienkben gyakran (csak egyszer, Pázmány előtt) 
az egész magyarság. (Es a törökség.) Maradjunk hát meg 
itt állandóan. Gyüljünk mindnyáj? a ide. 

Ez lenne az igazi megváltatás. (A magyarság pusz-
tulásának gyorsítása.) Ez lenne az igazi magyar karácso-
nyi mysterium." 

* 

Eddig e féktelenül rágalmazó és vallásbéke háborító 
czikknek a szövege. 

Mit mond hozzá az apostoli legfőbb patrónus 
király királyi ügyészsége ? 

Vagy hát Magyarországban már csakugyan csak a 
kath. vallást lehet büntetlenül rugdalni, rágalmazni ? 

Mily időket élünk ; mily emberek ragadták maguk-
hoz a magyar szellem terelését! 

Nagyvárad. Pályását a b.-csabai plebaniára. — 
A csabai kegyuraság ügyében hozott, lapunkban 

már ismertetett királyi kegyes rosoluczió végre lehetővé 
teszi a három év óta üresedésben levő plébánia betöltését. 
Dr Schlauch Lőrincz bibornok-püspök ki is hirdette már 
a pályázatot erre a javadalomra. Távol áll tőlünk, hogy 
a pályázat eredményét illetőleg üres, korai kombinácziókba 
bocsátkozzunk, vagy hogy a fővárosi lapokban megjelent 
s a vidéki sajtó által reprodukált kombinácziókra reflek-
táljunk. Csaba városa, különösen a csabai katholikusok 
nagyon jól tudják, mivel tartoznak az apostoli királynak 
és a bibornok-püspöknek. Épen azért a szellőztetett fel-
tevéseknek csak reprodukálása is sértés lenne rájuk nézve. 
E helyett inkább küzöljük a legújabb püspöki körlevél-
nek ide vonatkozó részeit : 

Vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minisz-
ter . 73741. szám. 

Fömagasságu Bibornok Püspök U r ! A b.-
csabai kegynrasági ü i y b e n Békés vármegye 
közönségéhez in téze t t rende le tem másola tának 
csatolása mel le t t van szerencsém Főmagasságodat 
t isztelet tel jesen értesíteni , hogy ő csász. és 
apostoli királyi Felsége min t legfőbb kegyúr a 
vitás ügyet legkegyelmesebben e ldönteni mél-
tóz ta to t t . 

Az idevonatkozó legfelsőbb elhatározás szó-
szerinti szövege a következő : 

„Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
te rem előterjesztésére Békés-Csaba községnek az 
o t t an i r. kath. egyház fele t t i kegyúr i jogoka t 
oly módon adományozom, hogy a róm. ka th . 
lelkészt a nagyváradi l a t in szertar tású kath . 
püspököt megil lető kijelölési jog t iszteletben 
ta r tása mel le t t a község képviselőtestületének 
és e löl járóságának róm. kath . vallású t ag j a i 
válasszák. 

A kegyúr i t e rhek viselésének alapjául szolgáló 
húszezer forint tőke a pol i t ikai község által, 

m in t külön kegyúri teherviselési alap kezelendő 
s az erre vonatkozó számadások a nagyváradi 
la t in szer tar tású ka th . püspöknek évenkint be-
küldendők. Kelt Budapesten, 1896. évi október 
hó 2-án. Ferencz József, s. k. Dr Wlassics Gyula, 
s. k." 

Fogadja Főmagasságod kiváló t iszteletem 
őszinte nyi lvání tását . 

Budapest , 1896. évi deczember hó 29. 
Wlassics, s. k. 

Fömagasságu Schlauch Lőrincz nagyváradi 
la t in szert. Bibornok Püspök Urnák. 

* 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
1896. évi deczember hó 29-én 73741. sz. a. 
ke l t és Békés vármegye közönségéhez in téze t t 
rendele tének másolata : 

0 csász. és ap. kir. Felsége a b.-csabai kegy-
uraságra vonatkozó javas la ta imat legkegyelme-
sebben elfogadni mél tóz ta tván f. évi október hó 
2-án ke l t legfelsőbb elhatározásával oly módon 
adományozta B.-Csaba községnek az o t t an i róm. 
kath. egyház felet t i kegyúri jogokat , hogy a 
róm. kath . lelkész a nagyváradi la t in szer tar tású 
kath . püspököt megillető kijelölési jog t isztelet-
ben t a r t á sa mellet t , a nevezet t község képviselő-
tes tüle tének és e löl járóságának róm. kath. tag ja i 
á l tal választassák. Továbbá, hogy a kegyúri terhek 
viselésének alapjául szolgáló húszezer f r t tőke a 
poli t ikai község által, min t külön kegyúri teher-
viselési alap kezeltessék s az erre vonatkozó 
számadások a nagyváradi la t in szertar tású kath. 
püspöknek évenként beküldendők lesznek. 0 
Felségének, min t legfőbb kegyúrnak ezen elha-
tározása által a b.-csabai pa t rona tus i ügy vég-
leges befejezést nyer t , azért az i ratok vissza-
csatolása mellet t felhívom Czimet, hogy erről 
az érdekel teket szabályszerűen értesí tse. A másolat 
h i te léül : Grabotsay Adolf, s. k. igazgató. 

* 

Ő csász. és apostoli királyi Felsége, min t 
legfőbb kegyúr az ezen nagybecsű intézvények-
ben közölt legfelsőbb elhatározása által a békés-
csabai kegyuraság vi tás ügyét legkegyelmesebben 
eldönteni mé l tóz t a tván : ezen hódolat tal fogadott 
legfelsőbb döntés u tán a Péky Anta l czimzetes 
prépost, tb. kanonok, esperes plébánosnak 1894. 
évi jan. 16-án t ö r t é n t halála által jogilag és 
tényleg megüresedet t békés-csabai plébániai 
javadalom szabályszerűen betöl thető. 
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Ennélfogva f . évi február l-ig kizárólag 
ter jedő határ idővel az üresedésben levő békés-
csabai plébániai j avada lomra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Akik e javadalmat elnyerni óha j t j ák , ha 
egyébként annak elnyerésére képesi tvék, Békés-
Csaba község, min t kegyúr t. képviselő testüle-
téhez czimzett s kellő bélyeggel e l lá to t t folya-
modványukat a k i tűzöt t ha tá r időn belől az 
egyházmegyei hatósághoz terjesszék be. 

Nagyvárad, 1897. j a n u á r 7. Lőrincz, 
bibornok, püspök. 

IRODALOM. 
Pályázati jelentés. 

A bpesti kir. m. tud. egyetem hittudományi kara 
által a Horváth-féle alapitvány értelmében 1895. okt. 
14-én kitűzött egyházjogi pályatételre : „Adassanak elő 
azon különbözetek, melyek a kánonjogi és a hazai kegy-
úri jog, ugy a szerzési mód, mint a kegyúr jogai és 
kötelességei tekintetében léteznek stb." a kijelölt határ-
időig két pályamunka érkezett az alulirt dékáni hivatal-
hoz ; egyik „A kegyúri jog" czimmel, és „Qui enim sen-
tit coœmodum, sentire debet et onus" jeligével, — s a 
másik : „A kegyúri jog rendezése Magyarországon" czim-
mel, és „Mora sua cuiilibet est nociva" jeligével. — Az 
ugyan akkor kitűzött második pályatételre : „Készíttessék 
a keresztény hitéletről művelt világi olvasó közönségünk 
használatára oly mű stb." — egy pályamunka érkezett 
„A keresztény hitélet" czimmel, és „Az igaz a hitből él. 
Róm. I. 17." jeligével. 

Ezen pályamüvek közül a hittud. kar f. hó 15-én 
tartott III. r. ülésén a szabályszerű bírálati jelentések 
meghallgatása után, az egyik jutalmat egyhangú határo-
zattal oda ítélte „A kegyúri jog" czimű „Qui enim sentit 
etc" jeligés pályamunka szerzőjének, aki a fölbontott 
jeligés levélke szerint dr Mïhalovics Ede theol. tanár 
Nyitrán. — A másik pályadijat azonban a „Keresztény 
hitélet" czimű munkának a kar nem adhatta ki ; hanem 
elhatározta, hogy ugyan azon tételre uj pályázatot hirdet. 

A pályadijt nem nyert müvekhez csatolt jeligés le-
velkék megsemmisíttettek ; a kéziratok kellő igazolás 
mellett a dékáni hivatalban átvehetők. 

Budapest, 1897. január 22. Kisfaludy, 
e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa leve le a párisi biboros érsek-

hez f. hó 6-án kelt. Örömmel vette, úgymond, tudomá-
sul, hogy a szent keresztségben tett Ígéretnek karácsony-
kor tett nemzeti megújítása után ezidére a 25 év előtt 
Jézus szentséges szivének tett nemzeti fogadalom megújí-
tás van az ország szivében tervbe véve. Szívesen adja a 
nagy nemzeti ünnepre áldását és azt a szokott lelki ked-
vezményekkel bőségesen ellátja. Előre látja, úgymond, a 
dicsőséget, mely a nemzeti fogadalom megújításából, 
Krisztus Urunkra fog háramlani, és azt a nagy lelki 

hasznot, melyet belőle az egész nemzet fog húzni Nagyon, 
de nagyon dicséri a francziák szakadatlan és fényes 
adakozását a nemzeti fogadalmi templomra, mely egy 
nemzet ker. újjászületésének lesz záloga. 

— A kath egyház sére lmes helyzete hizánkban 
a legújabb püspök-kinevezéseknél is szomoritóan nyilvá-
nult. A hitetlenséggel szövetkezett liberalizmus kezében 
van az egyház legvitálisabb ügye, a főpásztori székek 
betöltése, és a világ legfelségesebb és legérzékenyebb 
hatalmasságával, a római pápasággal szemben szolnok-
dobokai modor akar érvényesülni. Es Magyarország ősi, 
törvényesen bevett, országos többséggel biró kath. vallása 
megkötözött kezekkel kénytelen e lealázó sérelmeket nézni. 
Mikor az emberek tehetetlenek, akkor a Mindenhatóhoz 
kell folyamodni, hogy ne hagyja egyházát. És \ j nem 
fogja elhagyni az egyházat, .tis a ki a mai időkben az 
egyház szabadságáért epedő lélekkel nem tud imádkozni, 
áz imádkozzék, hogy a bekövetkezendő óriás megpró-
báltatások közepette valamely kisértet meg ne ingassa, 
meg ne ejtse őt magát. Oh, a beszterczebányai püspök 
nagyon eltalálta, mire van Magyarországnak szüksége : 
vezeklő nagy imádkozásra ! 

— Alamizsnás szent-János ünnepe. Január 24-én, 
vasárnap lesz alamizsnás szent-János ünnepe a budavári 
Mátyás templomban, a hol a szentnek jobblábát őrzik. 
Alamizsnás szent-János Cyprus-szigetén született és 
Alexandria püspöke volt. Mindenét elosztogatta s innen 
„alamizgnás"neve. A török szultán ajándékozta testét Mátyás 
királynak, a ki egy külön kis kápolnát építtetett számára. 
A török hódoltság alatt testét Pozsonyba vitték és csak 
miután Buda fölszabadult a török járom alól, akkor 
került vissza Budára, de már csak a jobb lába, a 
melyet azután a Mátyás templomban helyeztek el. Az 
ünnep szombaton délután öt órakor kezdődik litániával, 
a mikor szent-János lábát az egyik oltárnál közszemlére 
teszlik. Vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi nagy mise 
lesz, a melyen Schubert B-dur miséjét adják elő régi 
magyar egyházi énekekkel. A sz. mise-áldozatot JBogisich 
Mihály czimzetes püspök mutatja be az Istennek. Mise 
után szent-beszéd lesz, úgyszintén délután is, azon 
kivül öt órakor litánia áldással. 

— A váczi Kath. Kör közgyűlése. A váczi Kath. 
Kör. f. évi január 24-én délelőtt 10 órakor saját helyi-
ségében harmadik évi rendes közgyűlését tartja, melyre 
a kör összes tagjai tisztelettel meghivatnak. Dr Czetler 
Antal elnök, Almásy János titkár. Tárgysorozat: Elnöki 
megnyitó. — 2. Titkári jelentés a kör 1896 ik évi 
működéséről. — 3. Számvizsgálók jelentése a meg-
vizsgált évi számadásokról és a felmentvény megadása. 
— 4. Az 1897-ik évi költség előirányzat megállapítása 
— 5. Az igazgató-választmányból kilépő 8 tag helyének 
betöltése. — 6. Indítványok. 

A kiadóhivatal telefonja. 
Többfelé. Ha valaki egész évre fizetett elő és czimszalagján 

esetleg mégis jan.—jul. vagyis félévre szóló jelzést olvas, ne jöjjön 
zavarba, mert a czimszalagok az <3 részére már a második félévre is ké-
szen vannak. — Kik negyedévre fizettek elő, azoknak szokásunk szerint 
félévre szóló czimszalagot nyomattunk előre, mely előzékenység 
félreértésre okul nem szolgálhat. — A kiknek hiányzó számok 
szükségesek, most jöjjenek kérésökkel, mielőtt a tavalyi számokat 
elraktároztatnók. 

Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Vegyesek. 

A liturgia nyelve a magyarországi rutliének 
és románok uniójára vonatkozó okiratokban. 

(Folytatás.) 

Nem lesz fölösleges munka t á rgyunkban , ha 
röviden r á m u t a t u n k azon rendbontó zavargásra, 
melynek 1765-ben Hajdu-Dorog színhelye volt 
és mely királyi beavatkozást vont maga u tán . 

1765. julius 21-én összejött t i t okban éjjel 
több dorogi görög egyesült ember egyik tá rsuk 
házában a hol k i je lente t ték , hogy ők szakitanak 
az unióval és a karloviczi metropol i tához szegőd-
nek. E végből küldöt tséget menesz te t tek a met ro -
politához, hogy adjon nekik rácz pópát . 

A zavargás kitörésére, közvetlen okul, az 
ugyanazon év május 2-án megjelent királyi ren-
delet szolgált, mely elrendelte a görög nem 
egyesült papok és parochiák összeirását. A görög 
nem egyesült népe t ugyanis sok czimen sarczol-
ták és zsarolták papjai t . Ezen zsarolás megaka-
dályozására és megszüntetésére tö rekede t t emi i te t t 
királyi rendelet . Ezen rendele te t ugy fogták fel 
sokan Dorogon, — hogy a he ly ta r tó tanács szavait 
idézzem — „quasi illa Ordinatio Regia Liber ta tem 
daret TJnitis ad placi tum, quod cui libet, profi-
tendi." Jelesen Artánházy János, Stoiko Is tván, 
Karmasin Mihály és Kovács János a templom 
kerí tésében összejőve nyilvánosan és nagy szóval 

Copia In t imat i ad E p p u m M ü n k , de dato 26. 
sept . 1765. E g r i e g y h á z m . levél tá r . Excessus Graec . cso-
mó, Xr . 48. 

hi rde t ték a kir. rendelet emii te t t magyaráza tá t 
ós az embereke t az unió elhagyására csábi tga t ták . 
Mások még azt hangozta t ták , hogy ő felsége 
fe lha ta lmazta a karloviczi metropoli tát , hogy 
bárhová á l l i tha t be görög nemegyesült pópát-
És ő felsége a k a r a t a : ha nem hagyják el az 
uniót és nem té rnek "át a nemegyesültek egy-
házába: el kell fogadniok a latin rítust. 

Időnkin t megjelentek Dorogon és vidékén 
Törökországból és Maczedóniából g. nemegyesült 
kereskedők, a kik beszédeikkel előkészítették a 
zavargást . 

Már megelőzőleg is sok görög kath. asszony 
e lment Dorogról Tokajba és o t t a görög nem-
egyesült pópánál végezte gyónását . 

Ezen zavargás lecsillapítására, okai kiderítésére, 
ő felsége, Mária Terézia királyné vizsgáló bizott-
ságot kü ldöt t ki, mely kider í te t te a többi között, 
hogy a karloviczi görög nemegyesült metropol i ta 
czélzatosan befolyt ezen zavargásba és előmoz-
d í to t ta azt, hogy igy minél többet rábir jon az 
unió elhagyására. A karloviczi metropol i tá t szi-
gorúan megin te t t e ő felsége, hogy jövőre tar-
tózkodjék ily beavatkozás- és csábitgatástól, a 
főizgatókat megbünte t ték és igy ismét helyre-
ál lot t à béke.2) 

2) A mi t 1767-ben a királyi b izot tság megál lap í to t t 
a H a j d u - D o r o g o n k i tö r t zavargás igazi okának, mind e 
tünemények e lőfordulnak m á r gr . Barkóczij Ferencz egri 
püspök 1751. deczember 11-én a he ly ta r tó tanácshoz azon 
a lka lomból in téze t t e lőter jesztésében, midőn p he ly ta r tó -
tanács é r tes í te t te az egr i püspököt , hogy a k o r m á n y 

8 
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Ezt az esetet azért eml í tem, hogy nyilván-
valóvá tegyem, hogy ebben az időben még nem 
kísér te t t a l i turgiái nyelv kérdése és mégis mily 
gyenge lábon á l lo t t az unió! 

A görög egyesültek ez időben Dorogon ru-
thének és oláhok voltak, legalább a potiori 
parte . Mert a kir. bizottság Í télete többi közöt t 
ugy hangzik : hogy a biró, r I u d e x in Oppido 
Dorog ex solitis Ruthen is, p r imar ius autem Sena-
t o r ex Valachis semper eligatur." 

A munkácsi püspökség felállítása, érdekében 
1768-ban XIII. Kelemen pápához in téze t t felirat-
ban a 24. pontban ezeket olvassuk az akkor 
tényleg használa tban volt l i turgikus nyelvekre 
nézve : 

„Munkacsiensis enim Dioecesis t redecim com-
poni tu r Comitat ibus . . . Adest quoque Linguarum 
Ri tuumque diversitas. Lat ini siquidem la t ina 
lingua, r i tuque u tun tur , Rutheni vero Ri tu 

megengedte a karloviczi érseknek, hogy könyvnyomdát 
állithat, a mely iskolai és liturgikus könyveket fog illyr 
nyelven közzétenni. Felsorolni óhajtván Barkóczy püspök 
ezen nyomda felállításából az egri egyházmegyére háramló 
bajokat igy kezdi előadását: „Notorium est Dioecesim 
meam gente Ruthenorum et Valachorum adeo circumqua-
que refertam esse, ut Curatos, gr. ritus Presbyteros mini-
mum quadruplo plures numeret, quam latinos. Ii omnes, 
licet zelo decessorum meorum Epporum Agriensium ad 
unionem adducti fuerint. tristi tamen experientia doceor 
saepe, apud complures Sanctae illius Unionis nomen dun-
daxat retineri, mores, ritusque Schismaticorum vigere. Fit 
hoc baud dubie etiam Presbyterorum inscitia et mali-
gnitate, qui seu errore, seu, ne oves, quarum lacte pa-
scuntur. amittant, eis ritus sui praeeminentiam et vetus-
tatem, nostri vero contemptum tantopere persuadent, ut 
credulos populi suifanimos a nobis'vmagis) quam ab acatho-
licis alieniores reddant . . . Inde potissimum ego provenire 
censeo, quod compluress ipsorum Schismaticis Moscovi-
tarum libris ud sint, qui ubivis tum odio in caput Eccle-
siae, ejusque membra convitiis, tum haeresibus scatent... . 
Inde est, quod permulti in suis liturgiis loco Mattis 
Regiae Russorum Autocratam, loco Rom. Pontificis Patri-
archam Petroburgensem nominaverint . . . . Dioecesim 
meam incolunt Schismatici quaestores, quos vulgus Ru-
thenum et ob ritus similitudin-m nonnullam et ob 
potentiam opesque amat et veneratur. His utique 
iiceret accipere Carlovicio libros, quos vellent, facile vero 
ab ipsis spargerentur . . . Experior, nullis ecs parcere 
sumptibus, fatigiis nullis, ut errorum suorum pbilacteria 
quam maxime extendant. . . . Dum notam Ruthenorum 
meorum paupertatem considero, vehementer inclinor, ut 
credam, íllos qut que Moschoviticos libros, quibus hactenus 
utebantur, hic per quaestores Schismaticos curante fors 
»retropolita Carlovicicensi sparsos fuisse: quodsi vero 
Carl ovicii publica haec officina erecta fuerit, quanto magis 
tiet hoc. . . . Tokajenses non desinunt jam apertissimis 
conatibus Schisma suum propagare etiam in vicinis locis. 
1751. egri egyházm. protocollum. 

Ebből világos, hogy az 1765. doroghi zavargás okai 
rég megvoltak. Sokáig lappangtak, mig végre nyilvános 
zavargásban kitörtek. 

graeco, Slavonicaque linyua divina Mysteria cele-
b r a n t . 3 ) 

XIV. Kelemen pápa Mária Terézia királynő 
kére lmére 1770. nov. 17-én kel t levelében tény-
leg megalap í to t ta a munkácsi püspökséget. 

Mária Terézia királynő 1773. febr. 24-én 
kelt királyi rendeletével a görög kath. egyház 
l i turgikus könyvei ren.Iezésére három püspökből 
álló bizot tságot küldöt t ki, miu tán már előbb 
a görög szer tar táshoz szükséges be tűkkel fel-
szerelt könyvnyomda Bécsben való felál l í tására 
k iad ta volt parancsát . 

Ezen bizot tság nyomban 1773. márcz 1-én 
kezdte meg működését Bécsben in Collegio 

I Croatico praesent ibus Eppo Szvidnicensi, Munká-
csién si nomina to et Fogarasiensi nomina to . 4 ) 

Névszerint 17 l i turgikus könyvet emli t ezen 
bizot tság jegyzőkönyve. Ezek sorában előfordul 
a horologium május, seu Breviárium, az Euchologium, 
seu Rituale, a Lyturgicon, seu Missale. 

„Omnes hos libros, praepr imis lingua Slavo-
Russica l i terali , i ta e t iam Valachica, et. quidem 
characteribüs Cyrillianis impr imendos esse Eppi 
an imadver te run t . Cum tarn Il lyrica et Ruthenica 
natio, quam Valachica et iam in Ditionibus Caeo-
Regiis amplissime diffusae sint, Librorum vero, 
post inhib i tam Librorum Extraneorum inductio-
nem ambae aequalem exper iantur penuriam." 

A kiadandó l i turgikus könyveket felülvizs-
gáló censort április 8-án t a r t o t t ülésében, a 
l i turgikus nyelv szempont jából következőleg uta-
s í t ja a b izot tság : 

Mivel az ujabb időben Lengyelországban 
k inyoma to t t l i turgikus könyvekben a szláv-orosz 

; nyelv a nép nyelvével vegyesen fordul elő, kellő 
: figyelem nélkül a nyelvtani és helyesírási sza-

bályokra, a r ra ügyeljen a censor: hogy a l i tur-
j gikus könyvekben az eredeti szláv orosz nyelvet 

használja. E czélra szolgálnak majd a Kievben, 
i l letve az oláhok számára Erdélyben k iadot t 
példányok, de ugy, hogy a példányokban rejlő 
tévelyeket kihagyja, Dialectum imitando, non 
Dogma sequendo. 

Mária Terézia királynő a bizot tság vélemé-
nyét év május 24-én jóváhagyta következő ész-
revételei kíséretében: 

3) Fundatio Theodori Koriathovits, p. IV. cap. XI. 
p. 59 

4) V. ö. Protocollum Sessionum per Eppos Gr. r. 
Catholicos vi B. Mandati Regii celebratarum Anno 1773. 
Egri érseki levéltár. 
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Az ügynevezett „Alphabetarius" legközelebbi 
kiadásánál a Miatyánkot, a hitvallást, a tiz paran-
csolatot a lapot két részre osztva, az egyik ha-
sábon cyrill betűkkel, irodalmi szláv-orosz nyel-
ven, a másik hasában pedig la'in jegyekkel a 
nép nyelvén, az oláhok számára oláh, az illyrek 
számára pedig illyr nyelven nyomassák. 

Lippay primás 1660. levélében azt mondja, 
hogy az Unióra lépet t Ruthének glagolit nyelven 
t a r tha t j ák az istentiszteletet . 

Az 1773-ban kiküldött püspöki bizottság 
pedig azt határozta, hogy cyrill betűkkel iro-
dalmi szláv-oros/. nyelven készüljenek a ru thén 
egyház számára a l i turgikus könyvek. 

Glagolit nyelv tulajdonképpen nincsen, hanem 
csak kétféle betűi vannak a szláv l i turgikus 
nyelvnek. Azon szlávok, a kik a latin r i tus t 
követik, ezek használják a glagolit v. másképp 
Jeromosféle betűket, mert állitólag sz. Jeromos 
ta lá l ta fel e betűket. A glagolit elnevezés az 
alphabet negyedik betűjétől, melynek Glagola a 
neve, származik. 

Ellenben azon szlávok, a kik a görög r i tus t 
ta r t ják , cyrill betűket használnak. 

„Slavorum utriusque Ritus unius ejusdemque 
linguae sacrae Alphabetum utrumque, Lat inorum 
glagoliticum s. hieronymianum, Graecorum cyril-
lia.num." 5) 

A rituálé és misekönyvre vonatkozólag meg-
jegyzi a királynő, hogy e könyveket a Rómában 
ki javi tot t és megtiszt i tot t példányok nyomán 
kell majd sajtó alá rendezni. 

Később junius 28-áról kelt parancsában ren-
deli a királynő, hogy, ha Bécsben nincsenek ilyen 
ki javi to t t példányok, ezeket a nunciatura ut ján 
Rómából kell megszerezni. 

Több mint száz év mult el, hogy a magyar-
országi ruthének elfogadták az uniót ós liturgi-
kus könyveik rendezésére csak most került a sor 
Mária Terézia királynő kezdeményezésére, mert , 
mint alább látni fogjuk, a hivatalos római ki-
adás csak 1754-ben jelent meg. 

A szláv-latin egyházak használatára már 
VIII. Orbán pápa 1631. április 29-én kiadott 
„Ecclesia catholica" kezdetű apostoli levélében ren-
deli, hogy — miután a száz évvel azelőtt ki-
adott misekönyv példányai annyira elfogytak, 
hogy sok helyen e hiány mia t t nem muta tha t -
ták be a sz. áldozatot szláv nyelven, glagolit 

5) Ginsei, Geschichte der Slavenapostel, 129. S. 

betűkkel a római misekönyvel teljesen egyező 
kiadást rendezzenek a bíborosok, a kik a hit 
terjesztése ügyével foglalkoznak. 

De c-ak 1745-ben került ki tényleg a Pro-
paganda sajtója alól ezen misekönyv.(í) 

Ugyanaz egyháznak számára szláv nyelven 
glagolit betűkkel X. lncze pápa adta ki „Roma-
num Pontificem" kezdetű konsti tut i ójával a 
breviár iumot 1648-ban.7) A Rituálé pedig 1640-
ben hagyta el a Propaganda sajtóját. 

XIV. Benedek pápa 1754. ; ug. 17-én „Ex 
pastorali munere" kezdetű konstitutiójában a szláv-
latin egyházakhoz igen fontos és tanulságos 
levelet küldött. 

„Azon voltak — úgymond XIV. Benedek — 
minden időben a római Pápák, hogy a. sz. mise 
végzésénél minden nemzet lelkiismeretesen őrizze 
meg törvényesen elfogadott bevett szertartásait, 
jelesen eredeti épségében őrizze meg a nyelvet, 
melyet ősei a sz. áldozat és a többi istenitiszte-
leti ténykedéseknél használtak." 

„Hitelre méltó tanuktól értesülünk, hogy 
visszaélések csúsztak be a szláv-latin szertar-
tásba. melyet VIII. János pápa az illyr nem-
zetnek Jeromosféle betűkkel irodalmi szláv 
nyelven engedélyezett, ós melyet VIII. Orbán és 
X. Incze pápák ismételten jóváhagytak ós meg-
erősítettek, midőn a misekönyvet és breviá-
r iumot ugyanazon nyelven és betűkkel kinyo-
matták. Találkoztak ugyanis papok, akik a 
misében a könyörgéseket, a Lavabo zsoltárt és 
a mise végén sz. János evangéliumát közönséges 
szláv nyelven mondták, melyeket latin jegyekkel 
i r tak a nélkül, hogy erre a sz. szék jóvá-
hagyását kikérték és elnyerték volna." 

„Sollicitudinis Nostrae curam ad Illyricam 
nunc Nationem convertentes, suprema, qua 
fungimur, Apostolica Auctoritate, volumus, prae-
cipimus atque mandamus, ut Ecclesiastici omnes 
et Sacerdotes, tarn Saeculares, quam cuiuscunque 
Ordinis, qui Ritum Slavo-Latinum profitentur, 
in Augusto Altaris Sacrificio, et in Horis Cano-
nicis aliisque divinis Officiis persolvendis ac 
obeundis, Missalia, Tabellas et Breviaria charac-
teribus Hieronymianis impressa typis Congre-
gationis Propaga/adae Pidei. non sine praeviis 
oportunis revisionibus et approbationibus . . . 

tí) Mlles, Kalendarium Manuale, 1896. p. 502. 
y Ugyanott, p. 503. 
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adhibere debeant et t e n e a n t u r : u tque in poste-
rum nemo ex praedicto Clero in Missis celeb-
randis aut in divinis Officiis persolvendis, Ora-
t iones et Preces, quae Apost. Sedis auc to r i t a te 
approba tae non fuer int , reci tare au t quoquomodo 
adhibere audeat et seu p raesumat . 8 ) 

Az egyesült görög egyházak használa tára 
előirt l i turgikus könyvekről 1756. márczius 1-én 
k iado t t „ E x quo primum iempöre11 kezdetű leve-
lében — melyet az összes egyesült gör. sz. 
érsekek és püspökökhöz in téze t t a pápa — érte-
kezik behatóan XIV. Benedek.0) 

IV. Fülöp spanyol király 1631-ben h iv ta fel 
először a sz. szék figyelmét a görög egyházak 
l i turgikus könyveire. Egyesült görög alat tvalói-
tól ér tesül t IV. Fülöp király, hogy a szakadárok 
uj Euchologiumot ad tak ki, melyet sokszorosan 
megron to t t ak . Ekkor kezdte VIII. Orbán pápa 
tanulmányozni ezt az ügyet. De a görög Eucholó-
gium uj és j a v í t o t t k iadása csak 1754-ben XIV. 
Benedek idejében l á t o t t napvilágot . 

Erről ér tes i t i XIV. Benedek „Ex quo primum 
tempore* kezdetű levelében az összes görög sz. 
püspököket . 

„Illud nobis propos i tum nunc est, u t vos, 
venerabiles dilectosque filios cer t iores faciamus, 
absolutum iam esse opus co r r ec t i ons graeci 
Euchologii, idque iam typis ejusdem Congrega-
tionis de propaganda Fide impressum fuisse, 
post d iu tu rnum re rum omnium examen, accura-
t i ss ima cast igat ione emenda tum." 

„ In tac ta rel icta sunt omnia, quaecunque 
reper ta sunt in iis Euchologiis, quae an t iqu i t a t e 
e t auc tor i ta te caeter is p r a e s t a n t : nihil ademptum 
aut emenda tum est, nisi quod in recentiores 
quasdam editiones nonnul lorum csci tant ia aut 
mali t ia irrepsisse apparui t . " 

„Vestrum eri t in pos terum correcta hac 
Euchologii edit ione uti , ac dil igenter curare, ut 
si nova aliqua ejusdem editio fiat, ea ad normám 
huius omnibus numeris exigatur." 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

8) Bullarium Benedicti XIV. tom. 4. Editio Occhi, 
p . 1 3 6 . 

,J) Ugyanott, p. 2 2 5 - 2 4 8 . 

É G E T Ő K A T H O L I K U S K É R D É S E K . 
Az apostoli király legfőbb kegyúri joga, katb. auto-

nomia, kath. tudomány-egyetem. 

Irta : I)r Wurster József, az egyházjog és történelem 
ny. r. tanára. *) 

„Ha ellenségem átkozott volna engem, 
eltűrtem volna ugyan ; és ha az, ki gyűlölt 
engem, nagyokat mondott volna rám, talán 
elrejtettem volna magamat előtte. De te, 
velem egyakaratu ember, én vezérem és 
ismerősöm ! ki velem együtt édes étkeket 
ettél, kik az Isten házába egyetértőleg 
jártunk." Zsolt. LIV. 13—15. 

„Mi katholikusok a kir. főkegyúri jogban 
véljük látni szabadságunk ama tényezőjét, 
melyhez az egyház és országnak számos érdekei 
fűződnek ; melyben az egyház és állam közti 
béke garancziái rejlenek s a mely a katho-
likusoknak azon páratlanul álló előnyt bizto-
sitja, hogy midőn magukat egyházuk hü 
gyermekeinek vallják, egyszersmind hazá-
juknak is hü fiai lehetnek.tt 

Dr Schlauch Lőrincz 
nagyváradi biboros-püspöknek 

a Sz.-László-Társulatban 1892. jun. 27-én 
tartott beszédéből. 

Megtörtént, a mit nem hittünk volna. Ugy látszik 
napjainkban, ha a kath. egyház elveinek feladásáról, 
jogainak eltiprásáról, igazainak elárulásáról, legjobbjaink 
elpártolásáról van szó, — minden lehetséges. 

Dr Kosutány lgnácz, a pécsi püspöki jogakadé-
miánál 22 évig az egyházjog tanára, a kit a magas 
minisztérium 1896. évi november havában a pozsonyi kir. 
jogakadémián a közigazgatási jog és a statisztikai nyilv. 
rendes tanárává kinevezett, távozása eiött a „Pécsi Napló" 
karácsonyi mellékletében ezen czim alat t : „A magyar 
király legfőbb kegyúri jogáról" jogtanulmányi czikket 
közölt, melynek a magyar katholikusok legszentebb 
érzelmeit és jogait mélyen sértő részei szószerint a követ-
kezők : 

„Mióta a kath. egyház Magyarországon megszűnt 
állami egyház lenni, s még inkább az 1894-ik évi 
törvények óta, a magyar király legfőbb kegyúri jogáról 
mindig gyakrabban hallunk nyilatkozatokat, érveket, néze-
teket, melyek a legtöbb kegyúri jog eredete és termé-
szete iránt sem egymással, sem az igazsággal nincsenek 
összhangzásban. 

E nézetek közt különös fontossággal bir a magyar 
katli. főpapság s a magyar kath. sajtó nézete. 

A magyar főpapság nézetét megismerhetjük a három 
magyar érseknek 1884-ben ő Felségéhez benyújtott felség-
folyamodványából, valamint a nagyváradi biboros püspök-
nek a kultuszbudget tárgyalása alkalmával a magyar fő-
rendiházban tett nyilatkozataiból, nem különben a szent 
László-társulatban 1892-ben tartott beszédéből. 

E nézet azt tartja, hogy a m agyai királyt a magyar 
kath. egyházjavadalmak felett való intézkedési joga, vala-
mint azon jog, melyet a kath. ifjúság nevelésére és okta-

*) Közöljük e lelkes felszólalást i t t is, hogy országos vissz-
hangra jutását előresegitsük. 
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tására rendelt intézetek és alapítványok fölött gyakorol, 
pápai privilégium alapján illeti meg". 

A király tehát ezen ügyekben nem mint a magyar 
államnak feje, hanem mint a pápa által különös kivált-
sággal felruházott kegyúr bir jogokkal, midőn pedig e 
jogait az arra hivatott közegek által gyakorolja, e köze-
gek nem a magyar állami fönséget képviselő királynak, 
hanem a pápa által privilegizált kegyúrnak közegei. 

A kath. sajtó ehhez hozzá teszi, hogy a maggar 
királynak legfőbb kegyúri joga a magyar apostoli király-
nak személyes joga, mely őt nem a magyar államnak 
jogán, hanem tisztán személyes jog gyanánt illeti. 

Mind a két felfogás e l lenkezik az igazsággal és 
a mi magyar államjogunkkal.' 

Szerző érvelése ezen alapgondolat körül összpon-
tosul : 

„Az első magyar király jogai az általa véghezvitt 
tényekből származtak, . . . az alapítás ténye volt azon 
szülőok, mely az általa megalapított egyházra neki jogot 
is adott, melyet ő maga eredetileg szerzett, senkitől nem 
nyert, melyet ő privilégium nélkül ép ugy birt volna, 
mint a hogy egyházalapítás által az alapított egyházra 
bárki is jogot szerez, minden privilegium-levél hiányában. 

£ tényekből jogok származnak s e jogok nem 
valami privilégium utján adott s zemélyes jogok, 
hanem olyanok, melyek a magyar királyt, mint a 
magyar államfönség személyesitöjét illetik meg." 

S a czikk befejező sorai ezek : 
„Legközelebb fekvő példa erre a pécsi püspökség, 

melynek javai jelenleg a magyar szent koronát, illetve a 
kincstárt illetik, s csak akkor lesznek ismét, a pécsi püs-
pöké, ha 0 Felsége a püspö'cöt kinevezi s a javakat oda 
adományozza. 

Ebből ered a magyar királyok legfőbb kegyúri joga, 
melyet királyaink a magyar szent korona jogain, nem 
pápai privilégium alapján, hanem mint a magyar 
államfönség képviselői , s nem mint pápai kiküldöttek 
birnak.u 

Ezen czikk minden sora nemcsak a papságra volt 
megdöbbentő hatással, hanem kellemetlenül érinté az 
egyház igazaiért lelkesülni tudó világi katholikusokat is. 
Szivünk keserűségében a „Pécsi Közlöny" jan. elsején 
megjelent számában a tudós tanár ur állításainak tart-
hatatlanságát kimutatni s őt merész állításainak, ha nem 
visszavonására, legalább enyhitő magyarázatára bírni 
megkíséreltük. Azonban a „Pécsi Napló" jan. 5-én meg-
jelent válaszában nemcsak előbbi állításait fentartja, hanem 
azok tetszetőssé tétele czéljából u;abb érveket csopor-
tosít; sőt azon még inkább elszomorító hírről kellett 
értesülnünk, hogy a tudós tanár ur fentjelzett veszedel-
mes jogelveit legközelebb egy már sajtó alá rendezett, 
nagyobb terjedelmű, és hosszabb tanulmány után megirt 
műben kifejteni s a nyilvánosság elé bocsátani szán-
dékozik. 

Tehát a lánglelkü és szent életű báró Szepesy Ignácz 
százezreivel alapított püspöki jogakadémia 22 éven át 
egyházjog tanára, kinek nemcsak alkalma, de szoros 
hivatalbeli kötelessége is volt, egyházunk jogait, átérteni, 
azok magasztos szellemét elsajátítani és ily irányban, ily 

szellemben hallgatóit felvilágosítva lelkesíteni, szóval 
magyar kath. egyházunk számára kath. intellígencziát 
teremteni, — tanári pályája derekán a nyilvánosság elé 
lép és tudományos mezbe öltözött czikkben kijelenti, sőt 
terjedelmes műben kifejteni is készül ; hogy a magyar 
püspöki karnak nincs igaza, midőn állitja, hogy a magyar 
király az egyházi javak és javadalmak felett pápai külö-
nös privilégium alapján gyakorol jogot; továbbá, hogy a 
kath. sajtónak nincs igaza, midőn vitatja, hogy a magyar 
király ezen legfőbb kegyúri joga személyes jog. 

Elborul a lelkünk ilyenek szemléleténél s lehetetlen 
hallgatnunk, fel kell emelni, bár gyenge szavunkat, hogy 
a magyar kath. közvéleményt az apostoli király legfőbb 
kegyúri jogára vonatkozó, nemcsak itt Pécsett, hanem 
ugy látszik minden oldalról készülőben levő uj és veszé-
lyes jogelméletről felvilágosítsuk, továbbá ezen jogel-
méletnek a létesítendő kath. autonomiára káros hatását 
feltüntessük és végre dr Kosutány esetével öszszefüggőleg 
a mindnyájunk által már rég várt és hőn óhajtott kath. 
tudomány egyetem felállításának elodázhatlan szükséges-
ségét bevitassuk. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 26. A levéltitok megsértésének esete — a 

Magyarország lelke mélyén duló emésztő titkos harczról rán-
totta le a leplet. A morál, illem és lovagiasság szempontjá-
ból alaposan leszámolt az esettel a parlament ellenzéke 
és a sajtó. Mi itt a psychologia fáklyájával világítjuk 
meg magyar nemzet szivén azokat a sebeket, melyekből 
ez a szellemi rútság kiömlött. Az, a mit politikai érte-
lemben magyar nemzetnek nevezünk, az annyira ellentétes 
elemekből van összehányva és kavarva, és ezek az elemek 
oly elkeseredettséggel rontanak minden lehető alkalommal 
egy elemre, a katholikusra, hogy Magyarország közélete a 
gyűlölködés, agyarkodás és szenvedélyes tusakodás által va-
lóságosan meg van mételyezve, meg van mérgezve. Vegyük 
csak sorba, kiknek a ktzén ment át és miféle szellem, 
micsoda indokok hajszolták azokon a kezeken keresztül 
azt a nevezetességre jutott igéüytelen levelet? A névsor 
ez: Blaskovics (nemzeti párt), Molnár (néppárt.) Ez az 
érdekeltek, a küzdők egyik fele. Az ellenfél Jeszenszky 
és az ő főnöke Bánfí'y, a szabadelvű párt vezére. Magyar-
országban háromszázötven éve mult már, hogy a magyar-
fa j lelkileg ketté szakadt : katholikus és protestáns ágra. 
A minek az előtt hire se volt, a nemzet fele, a protestáns, 
külföldről becsempészett gyűlölettel telt el a nemzet katho-
likus fele ellen s pusztitó lelki háborút indított ez ellen, 
mert azt hiszi, hogy neki, a gyülölségre is, a katholikus-
irtásra is, joga van, sőt ez neki nemzeti kötelessége. A 
legújabb politikai átalakulások kedvezvén a protestáns 
áramlatnak, sikerült nekik a kormányra jutott szabadelvű 
pártban a hangadás és vezérkedés hatalmát kezökbe 
keríteni. A meggyengült katholiczizmus egyes különböző 
értékű elemti főleg a nemzeti és néppárt sánczai mögé 
szorultak vissza, küzdve a létért, valóságos erkölcsi és 
politikai atrocitások ellen. Az élet-halálra küzdő két fél, 
a magyar faj két ellentétes eleme közt, melyek közöl 
világos, hogy kezdet óta a protestantizmus a támadó, 
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fellép és működést végez a közvetítő, — szítva, közvetítve, 
segítve a testvérharczot. Tekintsük meg ezeket a levél-
közvetítőket: Kik ők? Hilgermann Laura a találó, férje 
Rosenberg-Radó a kiszolgáltató, Braun ujságiró a továbbadó, 
és Vészi szerkesztő a kézbe adó. Es, tessék jól megfigyelni 
az eredményt A küzdő felek mindenike szenvedett: a 
nemzeti és néppárti érdekeltek gyanúsítást és meghurczol-
tatást, a szabadelvű párt feje teljes kudarczot. Apponyi 
szivének vala szánva a szúrás ; de eltörött a vítőr és 
pengének a visszapattant hegye mélyen megsebezte a 
kálvinista gyűlölködést. A közvetítők, azok győztesen 
kerültek ki a viadalból. Vészit még meg is dicsérte 
Zichy Jenő gróf, mint „korrekt" embert. Pedig már 
Hilgermann Laura elhibázta a dolgot, mert neki a talált 
levelet vagy megsemmisíteni, vagy a két érdekelt fél 
valamelyikének kellett volna elküldenie, a titok megtudása 
nélkül. — Protestánsok! Miért gyűlölitek, miért üldözitek ti 
a katholikust ? ! Hisz az Isten egy fajnak teremtett ben-
nünket s Jézus egységes keresztény nemzetté váltott meg 
bennünket. S ilyenek voltunk, mig a német be nem 
hozta közibénk a vallási meghasonlást. S mig egységesek 
voltunk vallásban, az ország^nagy volt. Azóta, hogy mi 
egymás ellen küzdünk, az ország befelé szakadozott, 
kifelé béna. = 

Pár i s , jan. 18. Francziaország nemzeti fogadalmá-
nak negyedszázados jubileuma. — 

Figyelmet, nagy figyelmet kérek. A franczia katho-
likusok emberfeletti munkát végeznek, már több mint 
félszázad óta oda irányulót, hogy nemzetök elkeresztény-
telenedett s az istentelenség szolgálatába elszegődött 
államiságát, édes anyjának,"a kath. egyháznak megbecsülé-
sére és ősi keresztény hivatása kötelességeinek teljesítésére 
visszavezessék. 

A franczia állami hatalmat, a nemzeti királyság s 
az egész „ancien regime" által felhalmazott bűnök és 
hibák következtében, a keresztény vallástól elrugaszkodott 
hitetlenség, az u j pogányság foglalta el és tar t ja lefog-
lalva a maga érdekei számára egész a mai napig. A 
királyságot, az arisztokrácziát, az egész régi társadalmat, 
az egyházzal együtt, vértengerbe dobta a nagy forradalom, 
hogy megfulaszsza S a franczia királyság, a franczia 
arisztokraczia, a régi franczia társadalom bele is fult ebbe 
a vértengerbe menthetetlenül. Csak az egyház menekült 
ki a királyságra, és arisztokrácziára nézve halálos vér-
fürdőből, megifjodva, u j erővel, s azzal a tántoríthatatlan 
elhatározással, hogy Francziaországot ujjá alkotja, a fran-
czia államiságot újra kereszténynyé teszi. 

Francziaország keresztény restaurácziója már több 
mint hetven év óta van folyamatban. Mindent, de mindent 
újra kellett alapítani, mert a nagy forradalom a híres 
fényes gallikán egyházat egész a földig lerombolta, sőt 
alapjait is felszaggatta és szétszórta. Az egyházi vagyont 
az állampénztár mind elnyelte, az iskolákat az állami 
hatalom egy szálig mind a maga czéljaira lefoglalta. 
Jelenének és jövőjének föltételeit tehát mind kiragadta az 
egyház kezéből a mindenhatóságra törekvő, uj, elkeresz-
tényteledett, pogány állam. A püspöki székeket, me-
lyeket a nagy forradalom mind felforgatott, u j alapokon, 

uj körülhatárolással, egészen újra kellett a pápaságnak 
szervezni. Es ez, t. i. hogy a franczia püspöki székek 
szervezetébe, a franczia hierarchia életébe, a pápaság uj 
szellemet lehelt, ez volt tulajdonképpen a legeslegelső 
lépés Francziaország keresztény újjászületéséhez. Követ-
kezett lassú, félszázadra kihúzódott munkával, a marok-
nyira leolvadt hivő és hitökből élő katholikus lelkesek-
nek küzdelme az iskoláért. 

A keresztény mult összes alkotásainak eltörlését, 
megsemmisítését, egy tollvonással ki lehet mondani s 
egy-két év alatt végre lehet azt hajtani, ugy hogy kő 
kövön nem marad abból az akár ezeréves múltból. Ámde 
uj keresztény nemzeti és állami lét számára csak az ala-
pok lerakásához is hogy félszázadnál tovább tartó verej-
tékes munka és küzdelem kívántatik, mutatja Franczia-
ország példája. Az öntudatra ébredt franczia katholikusok 
felszaporodott sokasága, nehéz küzdelmek közt, félszázad 
alatt kivívta a keresztény vallás, a kath. egyház számára, 
az ifjúság nevelésének és tanításának szabadságát az isko-
lázás mind a három fokán, ugy hogy most már 7 tudo-
mány-egyetem, száz és száz középiskola, ezer és ezer 
népiskola áll a keresztény restauráczió rendelkezésére az 
alpogányositó állami iskolákkal szemben. 

Francziaországban tehát a keresztény vallás erős u j 
alapokra fektette jövő fejlődését, s a kath. egyház ott 
bátran haladhat immár előre s bátran veheti fel pro-
grammjába magának az állami hatalomnak is a kereszt 
előtt való meghódoltatását. Az első nagv és döntő lépés 
ebben az irányban a 70-es évek elején történt, abban a 
mód nélkül zivataros és csapásos időben, midőn a fran-
czia állami hatalom a porosz fegyverek által letiporva 
vérében hevert a földön s ebben a helyzetében meg kel-
lett élnie azt, hogy istentelen polgárainak anarchiája a kom-
munisták és szocziálisták bandáit küldte reá tombolni és 
gyilkolni. Ekkor a franczia nemzet romlatlanjainak lelké-
ből kitört a belátás és elhatározás, hogy Isten és az ő 
félelme nélkül nemzet rendes életet nem remélhet : vissza 
kell tehát vinni a franczia nemzetet, a franczia állami 
hatalmat, a keresztény vallásban megnyílt élet forrásához. 
Mint villámlás oly fénynyel és gyorsasággal szállt keresz 
tül a franczia nemzet lelkén a bűnbánat és megtérés 
gondolata s az u j életre térés emlékeztető jeléül a franczia 
törvényhozás maga kimondotta, hogy a párisi érsek nem-
zeti adakozásból templomot építhet a Montmartreon, arra 
a czélra, mely akkor minden jó franczia lelkében erős 
gyökeredzésnek kezdett indulni : engeszteléseül Istennek s 
ígéretül a jövőre nézve, hogy a nemzet Istennel szemben 
jobban fog vigyázni tetteire. 

Azóta éppen negyedrésze e századnak folyt le. A 
franczia katholikusok azóta jóval előbbre haladtak ; de 
czélt még sem értek : az állami hatalom még mindig a 
hitetlenek, a keresztény vallás halálos ellenségeinek, a 
szabadkőművességnek kezében vagy befolyása alatt nyögi 
a pokol kapuinak nagy nyomását. Mult évben volt a 
franczia nemzet 496-iki nagy megkeresztelkedésének XIV-ik 
százados évfordulója. A pápaság által e század elején uj 
életre keltett franczia püspöki kar ebből az alkalomból 
csodás hatású nemzeti ünnepet rendezett. így gondolkozott 
magában. Az apostolok Isten szine előtt képviselik az 
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egész emberi nemet ; egy-egy nemzet püspöki kara kép-
viseli Isten előtt azt az illető nemzetet külön külön. Fel 
tehát, Isten elé ! A franczia püspöki kar, tekintve, hogy 
a franczia állami hatalom a keresztény hitvallás fogadal-
mának letevésére nézve még mindig beszélni nem tudó 
csecsemő alakjában bölcsőben fekszik, a hitetlenség ált?~l 
godosau le- és bekötözve, felhívja a franczia papságot és 
a hitből élő híveket, hogy Klodvig és a franczia nemzet 
keresztelkedésének tizennegyedik százados évfordulóján 
Reimsben a keresztségi fogadalomnak a hit hatalmát 
még nem értő és hirdetni nem tudó franczia állami 
hatalomnak a nevében is leteendő, tehát a szó teljes 
értelmében nemzeti megújítására lélekben vagy testben 
mindnyájan megjelenjenek. Es ugy lőn, a hogy a franczia 
püspöki kar, a reimsi biboros érsek előljárásával s a pápa 
jóváhagyásával, elrendelte. Az élő franczia keresztény 
katholikus hit, a hitből élő franczia nemzet megjelent 
Reimsben s a hitre még nem ébredt, a hit dicsőségét 
hirdetni még nem tudó pogány franczia állami hatalom 
nevében is, mint annak Isten által kirendelt gondozója, 
ünnepélyesen letette a keresztségi fogadalom megújí tását; 
megígérte, hogy ellene mond az ördögnek, a hitetlenség, 
a pogány önzés életelvének, s ragaszkodni fog az Isten 
akaratához, Krisztus törvényéhez, a kereszt szelleméhez. 

Ez~el a nagy világtörténelmi nagyságára hatásaiban csak 
majd ezután kifejlődendő cselekedettel a franczia fő-
papság nem elégedett meg. Valami szokatlan sietős 
sürgés lepte meg ezt a bíborában is „more paupe-
rum" kocsizó és temetkező franczia főpapságot. Charitas 
Christi uiget nos. Bizonyára az apostolnak ezt a sarkaltsá-
gát érzik most magukban. Valami van a levegőben. Min-
den arra mutat, hogy Konstantinápoly és Jeruzsálem 
nemsokára a keresztények hatalma alá kerül. Illő tehát, 
sőt a világtörténelem törvénye szerint múlhatatlanul és 
mód nélkül sürgősen szükséges, hogy e nagy világtörté-
nelmi fordulat idejére a franczia állami hatalom, bár köz-
társasági legyen is az ő kormányformája, ismét keresz-
tény, Krisztust hivő, Krisztust tisztelő, Krisztust imádó 
legyen, *) hogy ő kiálthassa el Jeruzsálemben és Kon-
stantinápolyban, a szent Szófiában először és nem más 
nemzet : „Vívat Christus, qui diligit Francos!" 

A franczia főpapság tehát, sarkalhatva Krisztus szere-
tetétől, most, a pápa helyeslésével, Richard párisi biboros 
érsek vezetése alatt, Párisba hivta össze a franczia nem-
zetet, hogy képviselői által a Jézus szentséges szive tisz-
teletére épített montmartrei templomban, a 25 év előtt tett 
keresztény bűnbánat és megtérés fogadalmát megújítsa. 
Es csodák csodája ! Karácsonykor volt a keresztségi foga-
dalom megújítása Reimsben ; újév táján kelt a párisi 
érsek felhívása, január 6-án a pápa jóváhagyása és már 
17-én az egész katholikus Francziaország Párisban v o l t a 
montmartrei nemzeti fogadalom negyedszázados befejező 
Te Deumán, a fogadalom megújításának Richard érsek 

+) Ilyen lesz-e vájjon a népek e nagy Ítélkezésére az 1895-
ben elkereszténytelenitett, elistentelenitett, elpogányositott magyar 
állami hatalom, a kereszténységnek e hajdan nagy és erős „véd-
bástyája" ? ! Oh Sión őrei, nagy nap készül felvirradni rátok, nagy 
áldásra és nagy csapásra egyenlően kész és alkalmas. Készen vagy-
tok-e amarra ; s emettől vájjon féltek-e, a hogy előrelátó, Isten 
intő jelei által figyelmeztetett embereknek illik ? 

ajkain kelt nagy imáján, és Feuillet atyának ama jubi-
leumi szónoklatán, mely a bold. Szűznek ama biztató 
szózatához fűzte a buzdítás és lelkesités igéit, a mely 
szózat Pontmain-ben a franczia nemzethez szólott és e 
nevezetes szavakba van befoglalva: „Mon Fils se laisse 
toucher! Az én Fiam hagyja magát meghatni!" 

„Az egész katholikus Francziaország jelen volt, 
mondja az „Univers" történetirója, képviselői, küldöttjei 
által, a találkozásnak ezen a nagy ünnepén. Szerzetesek 
zászlók gyanánt kitűzve a szentélyben szerzetes rendeink 
szent ruházatait ; püspökök és más egyházi méltóságok, 
kiket püspökeik küldtek, hogy Francziaország egyház-
megyéinek sora ez ünnepen teljesen legyen képviselve 
Richard bibornok körül ; ájtatos világiak az ország minden 
vidékéről, városuk vagy megyéjök nevében, lengetve a 
szentséges sziv zászlóját; mindenféle jótékony és ájtatos 
társulat képviselői, jelvényeikkel és zászlóikkal ; katholikus 
senatorok, képviselők; magas képviselői minden olyan 
társulatnak, melyekben az első helyet Isten foglalja e l : — 
7000 keresztény volt itt együtt, összeszorulva a bazilika 
hatalmas falai között, mig ez alatt a krypta is megtelt 
és a nép a templom körül tengerárként hullámzott oda-
vissza ; 7000 keresztény volt itt jelen Francziaországot 
képviselni és Jézus szentséges szivének oltalmába aján-
lani. Lehetséges-e a feledhetetlen látvány nagy erejét 
látva nem remélni?!" 

Ez a katholikus Francziaország tehát erősen tud 
remélni, mert egy század küzdelmes munkájával tudott 
magának reménye számára erős alapot teremteni. Nem ok 
nélkül mondám e czikk kezdetén, hogy a mi következik, 
nagy figyelmet érdemel. 

Záradékul ide irom még Richard biboros imáját, 
melyei Francziaország nemzeti fogadalmát Jézus szentséges 
szive előtt megújította. **) 

A Jézus szentséges szivének való nemzeti felajánlás 
megújítása. 

Huszonöt év telt el ama nap óta, melyen, a haza 
aggodalmai közt, szemben a szerencsétlenségekkel, melyek 
Francziaországot pusztították, és azokkal a talán még 
nagyobb veszedelmekkel, melyek az országot fenyegették ; 

Szemben a szentségtörő merényletekkel, melyeket 
Rómában az egyház, a szentszék, és Jézus Krisztus helyet-
tesének szent személye ellen elkövettek : 

Mi Jézus szentséges szivéhez folyamodtunk. Es 
most, miután irgalmasságának első tényeit már érezzük ; 

Újra leborulunk Isten előtt, és szeretetünkben az 
egyházat és hazát együvé foglalva, elismerjük és bevall-
juk, hogy mi bűnösök voltunk és igazság szerint szenved-
tünk büntetést. 

És hogy bűneinkért tisztességes elégtételt adjunk, 
és Urunk Jézus Krisztus szivének határtalan irgalmától 
hibáink bocsánatát nyerjük, valamint hogy megkapjuk 
azokat a rendkivüli segedelmeket is, melyek egyedül 

**) Nálunk a keresztény újjászületés e nagy országos imája 
csak akkor lesz majd helyén, hogyha a mi vértanúink szent hegyén, 
a Gellért hegyen már állni fog a nemzeti fogadalmi templom Jézus 
szentséges szivének tiszteletére. Hja de mikor lesz az ? Quando 
coeli, mikor Komlóssy ur várakozni akar addig, mig kitűnik, hogy 
a „törvényes" elkereszténytelenedés jó-e vagy rossz, „áldásos"-e 
vagy „káros". Ipsissima verba. A „Dunántuli Hír lapiban, G. S.-tól 
megkapta a kivánt censurât ! 
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képesek biztosítani a pápa szabadságát és Francziaország 
jólétét: mi megujitjuk igéretünket, hogy folytatni es 
befejezni fogjuk, Isten segítségével, a szent sziv tiszteletére 
a Montmartre hegyen szentelt templom épitését. 

A bűnbánó, hálaadó és ajtatos Francziaország. miután 
keresztségi fogadalmát megújította, magát a Megváltó 
irgalmas szivének felajánlja. 

Nyisd meg nekünk, Jézus szentséges szive, nyisd 
meg nekünk határtalan szeretetednek kincstárát. A sebeid-
ből kifolyt vér megváltotta a világot; egy csepp ebből 
az isteni vérből váltsa meg, mindenható engesztelő erejé-
vel, még egyszer ezt a Francziaországot, melyet Te ugy 
szerettél, és a mely hosszú tévelygéseiből megtérve, vissza-
térni kivan keresztény hivatására. Feledd el bűneinket, s 
nem tekintve csak apáink szent cselekedetire, áraszd ki 
reánk irgalmasságodnak folyamait. 

Oh Mária, Anyánk és Királynénk, arra kérünk, 
mutasd be isteni Fiadnak jr alázatos könyörgéseinket és 
ígéreteinket, hogy azokat 0 kegyesen elfogadja és meg-
áldja. Acnen. 

Róma, jan. 17. A szent atyáról. A miss Vaughan-
féle dolog szédelgés. — 

A rettenetes időjárás daczára, mely már másfél hó-
nap óta tart, szentséges atyánk a lehető legjobb egész-
ségnek örvend. Ma is, mint az év minden vasárnapján 
és ünnepén, magán kápolnájában számos, (50-nél több), 
különféle nemzetből való idegen előtt mutatta be a szent-
mise áldozatot. Rampolla bibornok néhány napig az ágyat 
volt kénytelen őrizni. Hamar túlesett a betegségen. Ellen-
ben Mertei bibornok. a szent Collegium dékánja, állan-
dóan gyengélkedik. Nem csoda, már-már 92 éves, és évek 
óta oly fokú hüdésben szenved, hogy csak két szolgára 
támaszkodva járhat. 

A „Voce deila Verità" ma a helyi hirek között a 
következő jelentést hozta: „A bizottság ítélete a Vaughan-
ügyben. E czim alatt a Perugiában megjelenő „Paese" a 
következő hirt közli : Róma, 13. Estve. k trienti kon-
gresszus által a Diana Vaughan személyazonossága és hi-
telessége ügyének megvizsgálására kiküldött bizottság 
ítélete készen van. A bizottság Lazzareschi érsek elnök-
lése alatt kijelenté, hogy Diana Vaughan mint élő sze-
mély mese (un mito), és hogy a neve alatt megjelenő 
munkák tisztességtelen (indecorosa) üzérkedésen (specu-
lanone) alapulnak." E jelentéssel kapcsolatosan a „Voce" 
az „Univers" következő nyilatkozatát közli: „Igen való-
színű, hogy ez az óriási csalás, a legfőbb egyházi hatóság 
részéről általános természetű szigorú rendszabályok ki-
adására fog alkalmul szolgálni, hogy jövőre a katholiku-
sokat hasonló csalás áldozatául ejteni ne lehessen." De 
miért jelent meg a bizottság ítéletéről a jelentés az itélet 
kihirdetése előtt egy vidéki lapban? Ez a kérdés. S erre 
jelenleg magam sem tudnék feleletet adni. Valószínűleg 
csak siettségből történt a dolog igy, és mert a nevezett 
lap az ügy iránt különösen érdeklődött. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
- Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1897. 

évi január hó 27-ikén, szerdán, d. u. 5 órakor, Buda-
pesten, a Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi-
Pál-utcza 13.) rendes havi felolvasó gyűlést tart , melyre 
a társaság alapitó, pártoló és rendes tagjait, valamint 
az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az elnök-
ség. Budapesten, 1897. január hó 19-én. Tárgysorozat: 
1. Folyó ügyek. 2. Dr Székely István rendes tag felol-

vasása : Ösztön és ész. 

V E G Y E S E K . 
4- A magyar kath olikusság megoszlása teljes. 

Eddig az járta, hogy minden bajnak a püspökök egye-
netlensége az oka, az egyházat az alsó papság összetartó 

vállai tartják fenn, miben az ultramontán névtől nem 
félő bátor ^ katholikus világiak egyetértése támogatja az 
alsó papságot. Most már, a kik eddig a püspökök szidá-
sából éltek, azok is összevesztek. Ma már az alsó papság 
összetartó erős falankszáról szóló beszéd üres beszéd. 
Komlósy képviselő, sajnos, egész pártárnyalatot képvisel 
a közéletben. A kath.- napisajtóban pedig és az életben a 
katholikus világiak közt is kitört az egyenetlenség. Az 
egyik aulikus, a másik nemzeti ; az egyik arisztokratikus, 
a másik demokrata, szóval, ha az egyik igy foglal állást, 
rögtön támad katholikus világiaink közt is, ki az ellen-
kező mólon foglal állást. Igy jött aztán létre az az 
állapot, hogy most már igazán, de igazán „oldott kéve" 
vagyunk. Erre az áldatlan állapotra vonatkozva mondja 
a „Fejérmegyei Napló", a néppárt anyaközlönye találóan: 
„Szégyen reánk (katholikusokra), hogy nem okultunk a 
múlton és erőinket most is egymás elleni támadásokra 
fordítjuk." Szégyen és szomorú! 

— Aranymise. Szerényen, mint a hogy él, tartotta 
meg f. hó 21-én Soroksáron Wágner István esperes-
plebános félszázados papi jubileumát. Az üdvözlők közt 
volt maga a főpásztor is. Mi is gratulálunk. Ad multos 
annos! 

— Vályi János püspök jótékonysága. A „Sáros-
megyei Közlöny" a nevezett püspök jótékony adománya-
inak következő kimutatását közölte: 1. Kassai templom 
felépitéséhez 4000 frt, 2. Székesegyház s más templomok 
felépítésére, harangokra s bel-felszerelésre 5571 frt, 1 kr, 
3. Szegény lelkészek, papuövendékek s tanulók segé-
lyezésére 1799 frt 46 kr, 4. Egy kertnek a püspökség 
lészére történt megvételére 6000 frt, 5. Egy szőllőnek a 
püspökség részére történt megvételére 5000 frt, 6. Egy 
villának — az anyagokon kivül — való felépítésére 2000 frt, 
7. Más püspökségi épületek felállítása s átalakítása 8161 frt, 
92 kr. 8. Eperjes városi szegényekre s kórházra 2800 frt, 
9 Tűz s árviz-károsultaknak 1190 frt, 10. Árvák-, nő-
egylet- s papözvegyeknek 5666 trt 36 kr. 11. Szegényebb 
parochiák építéséhez 1093 frt, 12. Tanitóképezdei alap 
gyarapítására 4000 frt, 13. Tanitóképző-intézet felépíté-
sére s bel-felszerelésre 20664 frt 60 kr, 14. Tápintezeti 
épület bővítésére 9873 fr t 76 kr, 15. Iskolák javítására s 
tanítók segélyezésére 2957 frt, 16. Papárvaleány-intézet 
részére megvett ingatlan vételárához 1500 frt, 17. Egyéb 
jótékony adományok 1345 frt. Összesen: 83622 frt 11 kr. 

— Kollár Ádám és a „Bud. Hirlap." Tegnapelőtt 
a „B. H.u felpanaszolta, hogy kultusz - kormány-
politikánk, nem imponál. Ideálul Kollár Ádám elméletét 
állította fel. Csodálatos, hogy a „B. H.", ez a modern 
hirlap, a czopf' kor ócskaságaiban leli gyönyörét. Mikor 
törvény mondja, hogy minden vallás szabad : hogy lehet 
akkor éppen csakis a kath. egyházon rajthagyni akarni a 
byzantinizmus, a caesaropismus államegyházi rendszerének 
lánczait, közönséges józan észszel megérteni nem lehet. 

gj^" FelhiYás előfizetésre, ""^f 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'1 
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TARTALOM. Vezéreszmék éo Tanulmányok. : A liturgikus nyelvekről — Égető katholikus kérdések. — Egyházi Tudósítások f Zsinkó 
István kanonok. — B é c s . A keresztény szocziális part Ausztriában és az ő jövője. — B e r l i n . II. Vilmos császár és Stöcker prédi-

kátor. — Irodalom. — Pályázat — Vegyesek. 

A liturgikus nyelvekről. 
Krisztus Jézus az emberek kedveért alapí-

to t t a egyházát és emberekre bizta annak kormáuy-
zását és vezetését. A gyenge embereknek e nagy 
munkára fensőbb segítséget biztosított . 

Az ember szükségleteit ugy szellemi, mint 
anyagi tekintetben egészen természetesen a hozzá 
legközelebb eső körből fedezi. 

I t t j á r t el egyházunk is. Liturgikus ruhái-
hoz a mintá t közvetlen közelből vette. A kazula, 
pluviále, alba, a római népnél a mindennapi élet-
ben használt ruhák voltak. De a mindennapi 
életben ezen ruhákat a divat idő folytán má-okkal 
cserélte föl. Az egyház meg ta r to t t a őket ós 
l i turgikus ténykedéseknél ma is szerepelnek. 

Természetesnek talál juk tehát , ba az egyház 
liturgikus ténykedéseit kezdetben azon nyelven 
végezte, melyet ér te t tek az emberek, kik azokon 
résztvettek és közreműködtek. 

Krisztus egyháza az akkor élt emberekből, 
zsidók- ós pogányokból sorozta hiveit. A zsidók 
istenitiszteletöknél az ó-szövetségből szakaszokat 
olvastak az úgynevezett paraschákat, haf ta ráka t . 
„Moyses per singula sabbata in synagogis legitur." 

Ez alapon a keresztény istenitiszteletnél is 
olvasták és magyarázták a sz. könyveket. „Va-
sárnapon — úgymond sz. Jusztin vértanú — 
mindnyájan összejönnek, és a mig az idő engedi, 
az apostolok emlékiratai t vagy a prófé tákat 
olvassák. Ha az olvasó végzett, az elüljáró be-
szédet mond, melyben a népet ok ta t ja és a fel-

olvasott magasztos igazságok szerint való cse-
lekedetre buzdítja." 

Miként Izrael népénél az istenitisztelet ert~ 
dtileg a nép nyelvén t a r t a t o t t : épp ugy a ke-
resztény l i turgiát is eredetileg a uép nyelvén 
t a r to t t ák az apostolok és utódaik, vagy legalább 
azon a nyelven, melyet é r te t t a nép. 

De miként Izrael népe a fogság utáni idők-
ben is meg ta r to t t a régi l i turgikus nyelvét a 
hébert, jóllehet a számkivetésből hazatért zsi-
dók nem ér te t ték többé a régi szent nyelvet: 
épp ugy a keresztény egyhez is megtar tot ta 
eredeti l i turgikus nyelvét akkor is, midőn a 
keresztény nép nem ér te t te többé ezt a nyelvet. 

A liturgia nyelve e szerint szoros összefüggés-
ben van a szent könyvek eredeti nyelvével, és a 
szentírási fordítások is mind liturgikus szükség-
letnek köszönik létöket. 

Minden iró azon nyelven írja munkáját , 
melyet ő maga ért és azok is értenek, a kiknek 
első sorban szól a munka. Ezen az alapon a sz. 
könyveket is oly nyelven ír ták szerzőik, melyet 
maguk is ér tet tek és azok is, kiknek írták 
leveleiket és könyveiket. 

Igy volt ez a liturgiával is. 
„Históriáé Ecclesiasticae periti, qui rem 

penitius inspexere, satis ostenderunt, Apostolos 
eorumque Successores non modo praedicasse, sed 
Divina etiarn Officia vernacula ejus populi lingua 
celebrasse, apud quem Evangelium praedicabant; 
ideoque in Occidentali Ecclesia Latino sermone 
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usos, qui tum tempor is vernaculus e ra t ornnium-
que communis." 

így a tudós XIY. Benedek pápa, „De Sacro-
sancto Missae Sacrificio" munká jában . Libr. 1Í. 
cap. II. 3. 

I ly ér te lemben nyi latkozik a l i tu rg ia eredet i 
nyelvéről Bona biboros is.1) 

„Asserendum videtur Apostolos eorumque 
Successores eo id iomate in singulis regionibus 
usos, quod illis commune et vernaculum e r a t : 
e t i ta Hierosolymis chaldaice, Antiochiae vero, 
Alexandriae e t in aliis Graecorum civi tat ibus 
graece ; Romae au tem et in to to Occidentes latine 
celebrasse." 

Nem különben a l i turgia t e rén nagytekin-
télyű Renaudot is.2) 

„Accusant P ro t e s t an t e s Romanam Ecclesiam, 
quod Latinam solam a d m i t t a t ; aecusari eodem 
iure possunt Orientales omnes, qui obsoletis 
quoque, et quas erudit i soli sciant, Unguis sacra 
íaciunt. Dolo malo, u t fidelibus myster ia non 
pa tean t , id apud nos fieri ca lumnian tu r Pro te -
s tantes : a t certe doli nullius suspicio olim esse 
potuit, cum Romae, t o t a Italia, Africa, mult isque 
aliis in provinciis Latine omnes p le rumque loque-
rentur ." 

„In der Sprache des Volkes ward zu apos-
tolischen Zeiten ausser der Predigt auch die 
kirchliche Liturgie gehandhabt , und diese be-
stand hauptsächl ich aus Psa lmen und aus bibli-
schen Lesestücken."3) 

Tény t e h á t ezek u tán , hogy az Ur nem 
parancsol ta meg apostolainak, — midőn szi-
vökre köt i a sz. áldozat b e m u t a t á s á t e szavak-
ka l : hoc tacite in meam commemora t ionem, — 
hogy csak egy bizonyos nyelven ünnepel jék em-
lékezetét. Mert különben nem é r t enők : miképp 
tö r t én t , hogy már az őskeresztény időben, mi-
dőn oly szigorúan ragaszkodtak az apostoli ren-
deletekhez, különféle népnyelveken m u t a t t á k be 
a sz. áldozatot. Tény, hogy az is teni t isztelet nyel-
vét i l letőleg sem isteni sem apostoli parancs 
nem köti az egyházat, ugy hogy a rendkívüli 
a laposságáról híres Thomassini szavait idézzem -— 
semper est in potestate Ecclesiae, ubi ex re visum 
fuerit, ea liumanitate, qua usus est Joannes VIII. 

x) Bona, Rerum liturgicarum libri duo, torn. I. p. 79. 
2) Renaudotius, Liturgiarum Oriental. Collectio, torn, 

prim. p. XLVI. 
3) Kaulen, Einleitung in die h. Schrift. 1876. 108. 

qui neminem imitans, nemini imitandus visus 
est, uti." 4) 

Sz. Pál apostol a l i turgia nyelvéről a korin-
thusi hívekhez i r t I. levele 14. fejezetében em-
lékezik meg. „Hálá t adok — úgymond — Isten-
nek, hogy mindnyá ja tok nyelvén szólok. Az 
anyaszentegyházban inkább akarok öt igét szólani 
ér thetőleg, hogy másoka t is taní tsak, min t tíz-
ezer szót idegen nyelven." 

E szerint az apostolok az ál talok a lap í to t t 
hi tközségekben az is teni t iszteletet a nép okta tása 
és épülése érdekében azon nyelven t a r to t t ák , 
melyen prédiká l tak , melyet a nép is é r te t t . 

Nem csoda ezek u tán , hogy h ínárba kerül-
tek a 16. században azok a theologusok, a kik 
az egyháznak a t r i en t i zsinaton a la t in nyelv 
érdekében a pro tes tánsok ellen elfoglal t állás-
pon t j a védelmezésében azt hangoz ta t t ák , hogy 
eredeti leg csak három nyelven t a r t o t t á k a l i turgiát , 
t . i. héber, görög és latin nyelven. Mert Krisztus 
kereszt jének föl i ra ta e három nyelven, mintegy 
megszentel te és fe lava t ta e nyelveket l i turgikus 
nyelvekké. Hínárba kerül tek , melyből kigázolni 
nem tud tak . 

így Eck J ános (lib 2. de Sacrif. Miss. cap. 
2) a nélkül, hogy megjelölné forrását , melyből 
meri t , azt m o n d j a : hogy Hadrian császár ural-
kodásáig az apostolok és utódaik csak héber 
nyelven végezték a sz. misét. A nevezet t császár 
idejében kezdte az egyház görög nyelven mondani 
a misét.5) 

Eck véleményével már Bona biboros fog-
lalkozott , a ki azt mondja : hogy ő Eck véleménye 
t ámoga tá sá ra nem ta lá l t a régieknél semmi 
bizonyítékokat. Ellenkezőleg sok adatot , mely 
le ront ja Eck állí tásait . A második században, 
Hadr ián császár idejében ugyanis — úgymond 

4) Thomassini, Vêtus et Nova Ecclesiae Disciplina, 
torn. I. p. 456. Venetifs, 1730. Ex tvpographia Balleo-
niana. 

5) Eck szavainak alapjában van egy jókora darab 
történeti igazság. Az t. i. hogy Jeruzsálemnek Hadrián 
császár alatt 136-ban történt második elpusztitása után 
a zsidó Jeruzsálem helyén a nevezett császár egy egész 
u j várost, Aelia Capitolinát alapított, kizárólag nem zsidó 
lakosokból. Ekkor történt meg a jeruzsálemi egyházban 
(nem az egész egyházban,) hogy a liturgiát kaid nyelv 
helyett görögön kezdték végezni. Eddig az időpontig a 
jeruzsálemi püspökök is mind zsidó-keresztény szárma-
zásúak voltak. A Hadrián-féle u j görög-római Jeruzsá-
lem alapitásával záródik le a zsidó-keresztény jeruzsá-
lemi püspökök sora is, és veszi kezdetét a hellén szár-
mazású püspökök sorrendje Marcus-szal. V. ö. Probst, 
Liturgie des vierten Jahrhunderts und deren Reform, 78. 1. 

A szerk. 
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Bona — a keresztény vallás már e l te r jed t volt 
különféle t a r tományokban , a hol pedig nem be-
széltek héberül. Azon kivül tudjuk, hogy a Szent-
lélek a nyelvek a jándékával t ü n t e t t e ki az 
apostolokat , hogy minden nemzetnek az ö nyel-
vén h i rdethessék a h i te t és t i tka i t és ne legye-
nek kényszeri tve idegen nyelven, például, héber 
nyelven azt hirdetni . 

Babilóniában, a fogság idejében megtanul-
ták a héberek a rokon kaid nyelvet. Babilóniá-
ban bizonyára héberül beszéltek egymás között , 
különösen kezdetben. De az u j nemzedék, mely 
Babilóniában születet t és n ő t t fel, már nagyon 
érezte a kaid nyelv ha tásá t . Igy t ö r t én t , hogy a 
héber nyelv a fogságból való visszatérés u t án 
mind jobban kiszorult az életből és a kaid 
nyelvnek engedte á t helyét. Juda népe nem ér-
t e t t e többé sz. könyvei t — mer t ezek héber 
nyelven vol tak i rva — ha nem magyaráz ták 
meg neki azokat kaid nyelven. 

A régi héber nyelv hol t nyelv volt a K. e. 
harmadik századtól fogva. 

Ezekből következik, hogy szoros ér te lemben 
ve t t héber nyelven nem t a r t o t t á k az apostolok 
a l i turgiát , mer t ezt már akkor nem beszélték, 
nem ér te t ték Jeruzsálemben. 

„Neque ex Judaeorum ant iqua disciplina, 
nec ex Christiana, au t eius cert is monument i s 
efficitur sacra mysteria, Hebraica l ingua proprie 
dicta celebrata unquam fuisse : quod tarnen non 
pauci scriptores, secl infimi subsellii, magno 
mercat i fuisse v iderentur , quasi inde magna 
hodiernae consuetudini au to r i t a s accederet, cum 
Hebraicam l inguam vulgo igno tam fuisse Christi 
t empore extra dubium sit. His et similibus 
a rgument i s proditur Ecclesiae Catholicae causa, 
non defendi tur : quippe, si Hebraica. quam intel l i-
gunt , lingua, Hierosolymitana fuit , vulgaris illa 
tunc e r a t ; et f ru s t r a cont ra Reformatores dispu-
ta tur , si l ingua vulgari sacra celebrata fuisse 
conceditur, quod t an topere fa ter i r e fug iun t illi 
Theologi." t í) 

Megjegyzem, hogy ha Eck és tá rsa i t ágabb 
értelemben vet ték a héber szót: akkor helyes a 
véleményök. Ily ér te lemben veszi a héber szót 
sz. Jeromos, midőn a sz. Pá lnak a zsidókhoz i r t 
levele nyelvéről, eredeti szövegéről ezeket mondja : 
„Scripserat u t hebraeus, hebraeis, hebraice", i. e. 

tí) Renaudotius idézett munkája XLII. 1. 

suo eloquio disertissime." ' ) Vagyis aramai nyelven 
i r t a sz, Pál Jeromos szerint a zsidókhoz czimzett 
levelét. Ily ér telemben kell vennünk Papias 
ál l í tását sz. Máté evangéliuma nyelvéről : „ißgaidi 
dbctléxTco rá lóyia GvvEyQúipazo, hebraico sermone di-
vina scripsit oracula."8) 

De már Eck e lőt t Krisztus keresztjének há-
rom nyelven való feliratából többen arra követ-
kez te t tek , hogy csak ezen három nyelven szabad 
a szent á ldozatot bemutatni . 9 ) Mellőzve a szent 
a tyák szavait, ide jegyzem Beletli párisi theolo-
gus (1182-ben élt) é r te lmezésé t : 

„ Animadver tendum es t : t r ibus Unguis missam 
celebrari, hebraica, graeca e t latina, quod t i tulus 
Christi j am in cruce pendent is scriptus fuer i t 
graece, hebraice et lat ine. Unde est, quod in 
unaquaque missa ha rum t r ium l inguarum aliquid 
apponatur . Et ab Hebraea quidem, quod sit 
praes tant i ss ima : Alleluia, Amen, Sabaoth, Ho-
sanna." i0) 

Az u jabb theologusok sorában említést ér-
demel Benger, a ki Pastoraltheolog i.e munká ja 
második köte tében 85. §. Liturgische Sprache 

j czim a la t t av.t ál l í t ja , hogy nem bizonyí that juk 
be azt, hogy az apostolok ot t , a hol t an í to t t ak , 
mindenü t t a nép előt t ismeretes nyelven ünne-
pelték-e a sz. áldozatot vagy nem. Szerinte 
Krisztus a sz. áldozatot legalább részben az 
ó-szövetség liturgikus nyelvén, a régi héber nyel-
ven t a r t o t t a . Igy te t tek apostolai is. Hogy az 
apostolok utódja i csak három nyelven, a keresz-
t en megszentel t 3 nyelven, t ehá t nem mindenüt t 
a nép nyelvén m u t a t t á k be a sz. miseáldozatot, 
valószínűbbnek t a r t j a , mint az ellenkezőt. A 
kereszten m u t a t t a be, úgymond B nger, Krisztus 
mennyei a ty j ának a végtelen ér tékű áldozatot. A 
kereszt jelölte ós szentelte meg a nyelveket, 
melyeken az újszövetség papja i közvetítésével 
Krisztus vérontás nélkül megúj í t j a áldozatát . 
Három nyelv h i rde t te a világnak Krisztus halá-
lát . Ugyanazon három nyelven kell a világot a 
bűn halálából a sz. áldozat kegyelmei által fel-
ébreszteni. A három li turgikus nyelv között ki-
t ü n t e t t e az isteni gondviselés a latin nyelvet. A 
hébernyelv a zsidók nyelve, a görög a pogányoké, 
a lat in az egyházé, mely a zsidók és pogányokat 
a hitegységében összeköti. 

7) De viris illustr. cap 5. 
8) Eusebius, Hist. Eccl. III. cap. 39. de libris Papiae. 
9) Lásd Benger, Pastoraltheologie, 2, 235. Jegyzet. 
10) Migne, Curs. Compl. Patrol, torn. 202. p. 44. 

9* 
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Ezen felfogás ellen már VIII. J ános pápa 
foglalt ál lást 880-ban Szvatoplukhoz i r t leve-
lében, midőn azt m o n d j a : „qui fecit linguas très 

principales, hebraeam scilicet, graecam et l a t inam, 
ipse creavit e t alias omnes ad laudem et gloriam 

suarn. n ) 

Renaudot pedig: r Commen tum illud de 
t r ibus t a n t u m linguis ad Eucharis t iae celebra-
t i o n e m a d h i b e n d i s , ne vulgarium usus approbari 

videatur , fut i le prorsus et falsum es t : cum ex 
t r ibus illis, p r ima locum in Li turg ia nunquam 
habuer i t : duae a l terae vulgares per al iquot 
saecula f ue r i n t : syriaca au tem, coptica, aethiopica 
et armenica ad nullam t r ium refer r i possint , 
cer tus tamen sit i l larum usus, olim et hue 
usque, a Romanis Pontificibus non improbatus. u -1) 

A mondot t felfogás ellen szól XIII. Leo pápa 
ő szentségének az el járása is. a ki Rómában az 
örmény papnövendékek kiképeztetésére kollégiu-
mot állí tott , Phil ippopolisban pedig a bolgárokra 
nézve hasonló természetű in tézete t szervezett és 
1894-ben „ Orientalium dignitas" apostoli levelé-
ben egyik főkötelességének t a r t j a , hogy a kelet i 
népek törvényeseknek el ismert szokásait és szer-
ta r tása i t épségökben f enn ta r t s a és megőrizze. E 
végből szigorúan meghagyta a kele t iek j avá ra 
emel t papnevelő intézetek elülj áróinak, hogy 
lelki ismeretes gonddal ápolják és t a r t sák meg 
szer ta r tása ika t és ismertessék meg azokat növen-
dékeikkel. 

„Neque aliud fortasse admirabi l ius est ad 
catholicitatis no tam in Ecclesia Dei i l lus t randam, 
quam singulare, quod ei praebent obsequium 
dispares caeremoniarum formae, nobilesque vetu-
st'itis linguae, ex ipsa Apostolomra et Patrum 
consuetudine nobiliores; fere ad imi ta t ionem obse-
quii lectissimi, quod Christo, divino Ecclesiae 
auctori, exhibitum est nascenti, quum Magi ex 
variis Orientis i lagis devecti venerunt . . . adorare 
eum . . . Quapropter vera Christi Ecclesia, sicut 
magnopere studet ea custodire inviolata, q u a e , 
utpoie divini immutabilia accepit : i t a in usur-
pandis eorumdem formis nonnunquam concedit 
novi aliquid vei indulget, i n iis praesertim, quae 
cam venerabili antiquitate conveniant. H o c e t i a m 
modo et eius v i tae nunquam senescentis pro» 
di tur vis, et ipsa magnificentius Christi sponsa 
excellit, quam s. P a t r u m sapientia velut i adum-

xl) Hardouin, Coric, tora. VI. p. 85. 
12) Idézett munkája XLIII. 

b r a t a m in effato agnovit aavidico : Adstitit regina 
a dextris tuis in vestitu deaurato, circundata vari<?-
täte... infimbriis aureis circumamictavarietatibus13) 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

E G E T Ő K A T H O L I K U S K É R D É S E K . 
Àz apostoli király legfőbb kegyúri joga, kath. auto-

nomia, kath. tudomány-egyetem. 

Irta : Br Wurster Józsefe az egyházjog és történelem 
ny. r. tanára. 

(Folytatás.) 

Apostoli királyunk legfőbb kegyúri jogára vonatkozó 
és rövid vonásokban fentvázolt jogelmélet, mely kivált az 
egyházellenes jogtudósok körében mindenütt tért hóditott, 
sőt már már a törvényhozás- és joggyakorlatba is átszi-
várog (legújabb példa: a közigazgatási biróság 1896: 26. 
t.-cz.), sokkal yésztrejtöbb, mintsem hogy azt első tekin-
tetre gondolnók. 

E rendszer története összeesik a magyar egyház 
történetének leggyászosabb lapjaival. Gyökerei vissza-
nyúlnak a mult századvégi forradalmi események és törek-
vések szivéhez ; szülő anyja, megtestesítője volt egyházunk 
javait elkobzó, a magyar állam és egyház jogait eltipró 
mult századi jozefinizmus ; a keresztszülői tisztet viselték 
hazánk függetlenségének és egyházi kiváltságainak ellen-
sége : a hitetlen Kaunitz, II. József külügyminisztere és 
hazánkfia Kollár, a tehetséges de szolgalelkü udvaroncz; 
gondos dajkája, gyengéd ápolója volt a katholikusok 
vagyonát, jogait és kiváltságait mindig irigy szemmel 
tekintő protestantizmus ; oktatója, nevelője volt a kath. 
egyházat gyűlölő és üldöző liberálizmus ; nagykorusitói 
három miniszteri tanácsos : Beksics Gusztáv ily czimü 
müvével: ,A Magyar Nemzet függetlensége, tekintettel 
a magyar király apostoli jogaira," Budapest 1893. Boncz 
Ferencz ezen munkájával : „A vallás körüli felségjog." 
Budapest 1894. és Dárdav Sándor dr az egyházi vagyonra 
vonatkozó értekezéseivel; s ugy látszik a pécsi püspöki 
jogakadémiának több mint 4 lusztrumon át volt egyház-
jogtauára Dr Kosutány Ignácz áhítozik azon kétes becsű 
dicsőségre, hogy a most már eléggé megizmosodott, à 
tudomány zománczával övezett, a szabadság jelvényeivel 
díszített és a magyar államfönség fejékével megkoronázott 
ezen korcsszülöttet teljes mivoltában a nagy közönségnek 
bemutassa. 

Méltán kérdezhetjük a király legfőbb kegyúri jogának 
ezen uj elmélete lelkes előharczosaitól : megfontolták-e 
annak horderejét? ismerik-e jogi következményeit? Talán 
azt óhajtják, hogy a magyar apostoli király is csak azon 
a jogezimen — a javadalom-alapítás és föntartás jo^-
czimén — éljen kegyúri jogával, a milyen jogezimre 
hivatkozott a közel múltban Landau Horácz horvátor-
szági földbirtokos, és a milyen czimre hivatkozott nemrég 
báró Podrágyi Popper Lipót, nyitramegyei hazánkfia, a 
kik az uradalmaikban fekvő egyházi javadalmak kegyúri 
jogát a javadalom alapítási éí fentartási czimen a római 
kúriától követelték? 

13) Acta S. Sedis, volumen XXVII. p. 258. 
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Avagy józan eljárás-e, ha valaki világos nappal 
csak azért gyújt gyertyát, mécset, hogy ne szoruljon az 
égen ragyogó nap fényére? Épp igy helyes eljárás-e a 
magyar király legfőbb kegyúri jogát csak azért a java-
dalmak alapítása czimére kizárólag fektetni, hogy tagad-
hassuk az apostoli királynak Magyarország összes nagyobb 
javadalmaira kiterjedő, ugy szólván a kegyúri jog teljét 
magában foglaló azon páratlanul álló rendkívüli nagy 
pápai kiváltságát, a milyennel az egyetemes katholikus 
egyházban egyetlen fejedelem sem dicsekedhetik? 

De nem is azért hangoztatják liberális kormányunk 
liberális kánonistái a magyar kirájy legfőbb kegyúri 
jogára vonatkozó ezen uj elméletet, mintha a királyi 
jogok megszorítása, megcsorbítása volna egyedüli óhajuk 
és törekvésük. Korán sem. Ismerjük ravasz utógondo-
lataikat, látjuk gonosz czélzataikat s ezek nem mások, 
mint hogy a római kúria tekintélyének csökkentésével és 
joghatóságának korlátozásával a kánonjog szabványait a 
nagyobb javadalmak betöltésénél és az egyházvagyon 
kezelésénél teljesen mellőzzék, egyenesen kizárják. A 
korlátnélküli állammindenhatóságnak az egyház terére 
sikerült ezen átcsempészésével szabad kezet nyernének az 
egyház jogainak megnyirbálására, az egyház javainak 
tetszés szerint való felhasználására. 

És miképen képzelik elleneink ezen uj elméletükkel 
a létesítendő kath. autonomiát megegyeztethetni? Talán 
olyan autonomiát szántak a magyarországi katholikusok-
nak, a melynek keretén belül vagy ha tetszik keretén 
kivül a javadalmak adományozása, az egyházi alapok 
kezelése és iskolák igazgatása, nem kizárólagosan az 
apostoli király személye, hanem a magyar államfönség 
mindenkori személyesitője és annak felelős, voltaképen 
felelősségnélküli „jó" katholikus, protestáns, szabadkő-
műves avagy reczipiált kultuszminisztere mindenható 
jogkörébe tartoznék? 

Az ilyen autonomia csak fántom, chimära, — lidércz-
láng, mely posványba vezet. Mit ér nekünk oly kath. 
autonomia, a melynek bölcsőjénél már ott leselkednek 
jogaink- és javainkra áhítozó elleneink, hogy mint afféle 
uikoru Heródesek az újszülöttnek nyomban, a mint 
napvilágot lát, mielőtt még bölcsőjébe fektetnék, nyakát 
kitekerhessék. 

Az ilyen jogfosztó autonómiából nem kérünk. Azért 
tudják meg a királyi felségjog ezen ujabban össz.ekoholt 
rendszerének álarcza alatt rejtőző elleneink, hogy inkább 
akarunk — s e szavakat minden igazi katholikus magyar 
szivéből szakítva, emelkedett s öntudatos hangon mondjuk, 
— iukább akarjuk a vérünk árán, karunk erejével 
eddig fentartott ezer éves magyar államban a tatárok és 
törökök idejében átélt szenvedéseket, üldözéseket újra 
elviselni, mintsem hogy felkent apostoli királyunkat Magyar-
ország fenállása óta megillető, s néha még a római kúriával 
szemben is kegyelettel mindenha de erélvlyel is megvédett, 
elidegenitbetlen, személyes főkegyúri kiváltságairól, a 
magyar katholiczimus ezen legszentebb palládiumáról, a 
magyar korona ezen legbecsesebb gyöngyéről lemondva, 
elleneink kezéből ilyen, minket utódaink előtt is örök 
időkre meggyalázó autonómiának gunyolt korcsszülöttet 
elfogadjuk. 

Ezen, a magyar államfönség hangzatos czime alatt 
jozefinisztikus szellemben összekoholt, a magyar katholikus 
egyház megrontását, jogai és javai elkobzását czélzó, a 
király legfőbb kegyuraságára is sérelmes jogelméletnek a 
tudomány és élet fegyverével megdöntésére, gyökeres ki-
irtására eléggé nem figyelmeztethetjük magyar egyházunk 
irányító köreit. De kérdem, hogyan szálljunk ki sikra 
elleneinkkel szemben, ha nincsenek felső katholikus tan-
intézeteink ? ha nincsen tudomány-egyetemünk? Hogyan 
védjük az életben apostoli királyunk legszentebb és 
mindenkor minden irányban féltékenyen őrzött előjogait, 
ha nincs katholikus intelligencziánk ? 

Azért alapítsunk felsőbb katholikus tanintézeteket. 
Valahára valósítsuk meg a katholikusoknak oly rég, oly 
hőn óhajtott s oly gyakran hangoztatott tudomány-
egyetemet! (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Zsinkó István kanonok. 

A pécsi székesegyházi káptalan ugy a saját, mint a 
széleskörű rokonság nevében, mélyen szomorodott szívvel 
jelenti, hogy felejthetetlen kartársa, nagyságos és főtisz-
telendő dr Zsinkó István, ker. szt. Jánosról nevezett pécsi 
székesegyházi várprépost, szt. Benedekről nevezett pécsi 
cz. apát, pécsi székesegyházi olvasó kanonok, a III. oszt. 
jeles vaskoronarend lovagja, a szépmüvészetek és bölcselet 
tudora, a pécsi kath. főgimnáziumnál püspöki biztos, 
zsinati vizsgáló, szentszéki ülnök, gyémánt-misés pap, 
végső elgyengülésben, a haldoklók szentségeinek ájtatos 
felvétele után, életkorának 87-ik, áldozó papságának 63-ik 
ik évében, folyó hó 22 én éjfél után órakor az Urban 
elhunyt. A boldogult lelki üdvösségeért az engesztelő 
szent miseáldozat szombaton, f. hó 23 án 9 órakor a 
püspöki székesegyházban lesz megtartva; hült tetemei 
pedig vasárnap, január hó 24-éa délután 7 a i órakor fog-
nak a boldog feltámadás reményében a székesegyházi 
sírboltban nyugalomra helyeztetni. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

Bécs, jan. 22. A keresztény szoczialis1) párt Ausztriá-
ban és az ő jövője. — 

A berlini „Kreuzzeitung" egy itteni tudósítója figye-
lemre méltó czikket küldött berlini lapjának. Bismarck 
ismeretes mondásából indul ki, a ki egyszer azt mondta, 
mennyire sajnálja, hogy nem adhat át a szocziál-demo-
kratáknak Poroszországból egy tartományt próba-kormány-
zásra. Valószínü, hogy a vaskanczellár ezt a szívességet 
nem tette volna meg a szocziál-demokratáknak, még ha az 
lehetségessé is vált volna reá nézve. Szellemes üres mondás 
az egész, de jellemző és annál érdekesebb, mert 1896-ban 

Nem szocziálista ! 
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az osztrák keresztény szocziális pá r t 2 ) abba a helyzetbe, 
küzdötte fel magát, — nem a hatalom segítségével, 
hanem, az egész világ tudja, mily ellenkezésével a császári 
bürokracziának,3) — hogy most az osztrák birodalom 
fővárosa, Bécs, é3 anyaországa, Alsó-Ausztria felett az ő 
kezében van a kormányzás joga. Ha meggondoljak, hogy 
Bécs és Alsó-Ausztria, mióta a császárságnak alkotmányos 
élete van, mindig a szabadelvüség kezében volt s annak 
bevehetetlen vára gyanánt szerepelt, lehetetlen a történt 
változásnak és átalakulásnak nagyságát be nem látni. A 
keresztény szocziális párt, mely 1896. májas haváig kény-
telen volt ellenzéki párt lenni és a mesterségesen csinált 
liberális többség önkényét viselni, azóta kénytelen kormány-
párt lenni, kénytelen maga kormányozni, Bécsről és Alsó-
Ausztriáról gondoskodni. Nagyon természetes, hogy e 
helyzetváltozás által kötelességeinek hatásköre is nagyon 
kiszélesedett és megváltozott. Most r a j t i van a sor, hogy 
megmutassa mit tud. — Önöknek is odaát van, egy ifjú 
pártjok, mely bár még csak gyermek korát éli, de mái-
joggal uralomra törekszik. Nem lesz fölösleges a nép-
pártnak is tehát meghallgatni, a mit a „Kreuzzeitung" 
tudósítója a kormányzó hatalomra jutot t itteni keresztény-
szocziálisoknak, utravalóul, jó tanácsok és figyelmeztetések 
alakjában, kezökbe adott. 

„Vájjon az u j párt befog-e válni, minden attól fog 
függni, vájjon fog-e tanulni abból, mit Taine, igen 
szellemesen és találóan, a valósággal, az élettel és tény-
leges állapotokkal való érintkezésnek (Contact mit der 
Wirklichkeit) nevez. Sokszor egész másképp jelentkeznek 
a dolgok, hogyha rólok csali beszélni keil, és másképp, 
hogyha azokat kormányozni és vezetni is kell már. Az 
ellenzék embere tekintetével akár egészen hátra felé 
fordulhat, mert neki elégséges a mult, a megtörténtek 
bírálása. Senkinek sincs joga tőle többet követelni. De 
ha valakinek kötelessége az állam ügyeit már a maguk 
teljes nagyságában és szövevényeiben gondozni, annak 
tekintetét előre kell irányítani, mert hiszen kormányozni 
annyi mint előrelátónak lenni. Az öreg Metternich egyszer 
azt mondotta, hogy az előző nap reá nézve csak azért 
becses, mert előkészítője, előestéje a következőknek. „La 
journée courante n'a ancune valeur auprès de moi, es-
cepté comme veille du lendemain". Igoz és találó minden 
viszonyra nézve, akár egy egész országot kormányozzon 
valaki, akár egy tartományt vagy várost. Ugyanez áll az 
egész egyházra és minden egyes egyházmegyére nézve. 
Mindig a fődolog lesz a kormányzónál a jövőre való 
gondolás, az előrelátás. Mindent előre kell meggondolni, 
azután, ha kell, merni kell, és a mai napban már egyút-
tal a holnappal kell megküzdeni. Ehhez kell a keresztény 
szocziális pártnak is hozzá szokni. Mérsékelni és úgyszól-
ván maga magának kell nevelni magát. A zsidó befolyás 
visszaszorítása nem merítheti ki egy-egy kormányzásnak 
egész programmját ; az a programm pontjai közt csak 
egy item (továbbá) lehet. Puszta negáczióból ellenzék 

2) Melyet a szocziál-demokrácziától jól meg kell különböztetni, 
mert a szocziál-demokraczia a keresztény oltároknak és trónoknak 
halálos ellensége, mig a ker. szocziálisok az oltárok és trónok védel-
mére sorakoznak. 

3) Maga a császár ellenezte, hogy Lueger elfoglalhassa a 
polgármesteri széket. 

megélhet ; de nem élhetnek meg alkotó férfiak, kiknek a nagy-
közügyet kell kormányozni. Mindenek előtt tehát a párt-
nak önfegyelmezési kell gyakorlatba hozni. Ausztriában 
nem szokás politikai barczokat nyelveléssel és nagy szóla-
mokkal végezni. Csufnevek nem argumentumok és brutális 
(sic) támadások az ellenfél magánélete ellen, ott fent, 
hová a döntés tartozik, épp az ellenkező hatást teszik. 
Lueger néha heves, de mindig lovagias, Lichtenstein, 
Pattai , Geszmann, nemes természetek, előkelő szónoklással. 
„Osi sic omnes!" — de nem mindnyájan ilyenek, és maga a 
keresztény szocziális sajtó is réha nagy hibát követett 
el, és mikor magát izgalomba hagyta hozni, csak az 
ellenségnek használt. Ezeken a gyermekbetegségeken, az 
igaz, már túlestek, azaz remélni kell, hogy tul fognak 
esni. Ez természetesen csak idő multán fog bekövetkezni, 
A keresztény szocziális pártnak a rikkancs elemet le kell 
rázni magáról. Minden pártban, tehát a konservativban 
is, vannak előre haladott ellemek, melyek sebesebb ütemet 
követelnek, melyek hangosabban szeretnek beszélni, mint 
a zöm. Ez nem t^sz semmit, sőt ez igy még jól is áll 
minden pártnak, mert ez a pártot az elposványosodástól 
megmenti. De ezeket az elemeket jól meg kell különböz-
tetni a botránycsinálóktól, kik azt hiszik, hogy valami 
nagv dolgot miveltek, ha a korcsmai hangot beviszik a 
politikai vitába. A létjogért vivott heves harcz sok dolgot 
kiment, mindent megmagyaráz. De most már, mikor a 
párt diadalmasau helyet foglalt a csatatéren, mmdenek 
előtt, önuralmat kell kifejteni, hogy megmutassák, misze-
rint képesek a mások fölött való uralkodásra. Az az idő, 
midőn a hevesség meg volt engedve, elmúlt; most nem 
volna helyén levő dolog, ha a bosszú foglalná el helyét. 
Az elfoglalt közigazgatás terén be kell rendezkedni; a 
mi a helyes berendezkedéshez szükséges, azt meg kell 
alkotni; azokat a semleges elemeket, melyek eddig félre 
állva nézték a küzdelmet, meg kell nyerni, még pedig 
mindenkit, a ki tisztességes és jóakarattal bíró. Szóval, 
ugy kell fellépni, mint az a győztes, a ki a meghódított 
földet állandóan megtartani és művelni akarja, nem pedig 
ugy, mintha csak az elfoglalás és semmit tevés vagy 
pusztítás lenne a czél. A fennálló kormánynak lehetővé 
kell tenni, hogy az autonom hatóságokkal, melyekben a 
keresztény szocziális párt legkiválóbb emberei foglalnak 
helyet, loyalisan működhessék közre. A szerencse fényes 
sikert szerzett a keresztény szocziális pártnak ; most 
neki az okosságot a végett kell elő venni, hogy magát 
az uralmon fentartsa. Ha a régi hibákba visszaesnék, nem 
lenne a világon hatalom, mely a bukástól megmenthetné. 
Az öreg Thiers egyszer azt mondta, hogy a győzelem a 
legokosabbakat illeti meg. Ez áll Ausztriáról is." 

Eddig a berlini „Kreuzzet" itteni levelezője. A kölni 
„Volkszeit." jól mondja, hogy a mondottak ellen igen 
kevés ellenvetést lehetne tenni. Az osztrák keresztény 
szocziálisok tulajdonképpen csak most, győzelmük által, 
érkeztek meg az igazi nehézségek elé. Sokkal könnyebb 
egy bukásra megérett pártot megbuktatni, mint tartós 
kormányrendszert alapitani. Ez az itteni keresztény 
szocziálisokra nézve annál nehezebb lesz, minthogy közi-
bök nem kevés gyanús ellem férkezett be, névszerint a 
rikkancs antisemitizmus hivei, mely agitáczióra igen al-
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kalmas, de komoly refoi mm unkára hasznavehetetlen. 
Pedig most komoly munkára van szükség, mert ország-
világnak meg kell mutatni azt, hogy a törvényhozást és 
kormányzást a ker. szocziálisok jobban értik, mint meg-
bukott ellenfeleik. 

Egyébiránt tartozunk azzal a kijelentéssel is, hogy 
a „Kreuzzeit." czikkében jelentékeny hézag maradt. Nem 
elég Ausztriában csak a keresztény szocziálisokat lecz-
kéztetni ; a tisztelt osztrák kormánynak is, fel egész az 
udvarig, hallhatólag meg kellett volna mondani, hogy 
viszont a kormánynak is igyekeznie kell az uj helyzetnek 
megfelelően berendezkedni. A nép lelkéből elemi erővel 
kitört keresztény mozgalommal szemben nem szabad többé 
sem a füleket bedugni, sem a régi bürokratikus nyomo-
kon tovább ballagva érzéketlennek maradni. Az állam-
omnipotencziát és annak hasznossági főíő elvét fel kell 
hagyni s bele kell olvadni a kormánynak is az uj társa-
dalmat alkotni vágyó keresztény szocziális szellem folyá-
sába. melyet többé se szuronynyal, mint Magyarországban, 
se udvari tanácsosi furfanggal, mint eddig itt Ausztriában, 
feltartóztatni nem lehet. A népek kivánkoznak Krisztus-
hoz. Az akadékoskodás könnyen a monarchikus érdeke-
ket ásná alá, mint ez Francziaországban már bevégzett 
dolog. 

Berlin, jan. 22. II. Vilmos császár és Stöcker pré-
dikátor, vagyis egy pillantás a német protestantizmus 
és az abból élő uj német császárság életébe, életének 
gyenge lábaira: 

Erre a bepillantásra II. Vilmos császárnak egy önfeledt 
pillanatban elejtett szava adott alkalmat. „Keresztény — 
szocziális — az esztelenség (Unsinn) Ezt a hatalmas 
Imperator avval a czélzással mondta Stöckerre gondol-
va, hogy a protestáns pásztorok tartózkodjanak a tár-
sadalmi kérdéssel való foglalkozástól, mert annak meg-
oldására, szerinte, a mindenhatónak képzelt állami hatalom 
van hivatva. A vágás, mint mondók, Stöckerre, volt mérve, 
a hajdani hires udvari prédikátorra, ki kegyvesztetté lőn a 
fiatal császár előtt. 

Most, néhány hét előtt, Stöcker a társadalmi tanul-
mányok egy u. n. evangelikus kongresszusán, Elber-
feldben, igazán meglepő merészséggel szemben bizonyos 
személyekkel és körülményekkel, fölvette a kesztyűt, 
melyet neki az ő császárja és vallásának pápája dobott oda. 

A császári állítással a maga lelkipásztori állítását 
állítja szembe : a pásztoroknak joguk és kötelességök a 
társadalmi kérdéssel foglalkozni. Ha nem tennék ezt, 
úgymond, minden befolyásukat elvesztenék a keresztény 
népre. A ki az egyház képviselői és a nép közt szétszag-
gatja a kötelékeket, a leggonoszabb reakcziót dédelgeti. 

Stöcker mfg is magyarázta szavait. A legmagasabb 
körökben, úgymond, nem akarják elismerni a negyedik 
rend, a munkás-osztály jogát a társadalmi egyenlőségre 
Oda adták a nép kezébe az általános és közvetlen válasz-
tás jogát, ezt a kétélű fegyvert, de megfeledkeztek 
arról, hogy ennek józanságra hajlító ellensúlyozója a ke-
resztény szocziális irányzás. Stöcker kijelenté, hogy ő 
nem tud ja felfogni, hogyan lehetséges magát az állami 

hatalomnak ettől a segítségtől megfosztani akarni, a mely 
nélkül a szocziálizmus okvetetlenül diadalra emelkedik. 
Lehetetlen az általános választó jogot most már vissza-
vonni. Ez rettenetes küzdelmeket vonna maga után. Meg-
mutatta ezt a felforgatás ellen irányult törvényjavaslat 
sorsa. Három miniszter bukott bele a küzdelembe és a 
„felforgatok" egy cseppet sem érzik magukat rosszabbul-

Stöcker kijelenti, hogy a német szocziálizmus min-
denek előtt keresztényellenes áramlat és hogy annak 
sikere párhuzamosan halad a kereszténység gyengülésével. 
Mi lesz Németországból, ha megszűnik támaszkodni a 
keresztény vallásra ?*) 

A „társadalmi kereszténység" tehát úgymond, Stöcker, 
elkerülhetetlenül szükséges. Keresztény csak ugy lehet 
az ember igazán, ha foglalkozik a társadalmi kérdéssel. 
Megfoghatatlan dolog tehát csakugyan, ha valaki a 
„szocziális kereszténység" eszméjével szemben foglal 
pártállást, azt képtelenségnek tartja s a pásztoroknak 
bűnül rója fel, ha a társadalmi ügyekkel foglalkoznak. 

Egy dolog kegyetlenül világos ebben a vitában. 
Stöcker nyilt elenkezésbe állott hazájának és egyházának 
a fejével. Sőt még gúnyolódni is mer, és ez jól illik neki: 
„Különös, úgymond ! Mikor a septennatus kellett az 
állami hatalomnak, akkor bezzeg jó volt a pásztorok 
társadalmi támogatása." Stöcker következetes akar lenni. 
Követeli, hogy a keresztény vallás szakadatlanul gyako-
rolhassa befolyását a társadalomra. Ha komolyan és 
hathatósan akarunk védekezni ; ha igy akarják védeni az er-
kölcsöt, a vallásosságot, a rendet, a forradalmi erők 
ellen, akkor a régi kipróbált szövetséges segitségét baj nélkül 
el nem mellőzhetik. A keresztény szocziális eszme győze-
delme be fog következni. Mi talán akkor már nem fogunk 
élni ; de be fog következni." 

Ugyanazon alkalmat Stöcker felhasználta arra, hogy 
szigorú ítéletet mondjon vallásfeleinek szomorú egyenetlen-
sége fölött mindenre nézve, a mi a közjóra, a nép érde-
kében szükséges és hasznos volna. Egyszer, úgymond, 
egy katholikus pap ezt mondta nekem: „Ha ön a mienk 
volna, az egész kath. nép a háta mögött állna; mig most 
az ön hitfelei önt egyik a másik után akár szétszaggatni 
is kész. Ennek a papnak, úgymond, igaza volt. Meglátta 
a protestantizmus nyomorúságát egész nagyságában". 

Stöcker a protestánsok e ziláltságát annak tulajdo-
nítja, hogy a protestáns egyház szolgája az államnak. 

Tehát, igy fejezé be előadását, legyünk mindenek 
előtt szocziális keresztények. Nekünk kötelességünk a társa-
dalmi kérdéssel foglalkozni a politikában éppen ugy mint 
a vallási életben. Bennünket soha sem fognak nélkülöz-
hetni • . . Németország sorsát csak a keresztény szocziális 
eszme élő megvalósítása által lehet biztosítani." 

Bátor és okos szavak. Fog-e belőlük tanulni a 
büszke Imperator, ki tudja. Azt mindenesetre megérdem-
lik, hogy mi is említést tegyünk róluk. 

*) Mi lesz Magyarországból, miután törvénybe már meg-
szűnt a ker. vallásra támaszkodni?! (A fordító) 
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IRODALOM. 
= A BIBLIA ÉS A TUDOMÁNY. Főszerkesztő 

és kiadótulajdonos dr Csuday Jenő, felelős szerkesztő 
Dugovich Imre. Megjelent és beküldetett belőle : Palesz-
tina földrajza. Irta Dr Czirbusz Géza kegyesrendi tanár. 
11—10. Budapest, 1897. 1—16 1. 

Sajnáljuk, hogy tüzetesebben nem szólhatunk e 
vállalatról. Füzetei igen hiányosan érkeznek hozzánk. 
Czirbusz dolgozata kiválónak Ígérkezik. 

= Árleszállítás. Az általam mult évi január havában 
kiadott SchefFmacher-féle „VitázÓ-Katekizmus" katho-
likusok és protestánsok számára czimű munka, melyet a 
katholikus lapok nagy elismeréssel fogadtak s a legmele-
gebben mint oly munkát ajánlottak, „melyet minden 
olvasókörnek, sőt minden kath. családnak meg kellene 
szereznie, hogy kath. híveink a vallásos igazsághoz való 
viszonyuk páratlanságának teljes tudatára emelkedjenek 
fel s a fenhéjázni szerető más vallásuakra tudjanak üd-
vösségesen, tanulságosan hatni", (Religic-Vallás), „mely 
egyetlen hitszónoknak és néptanítónak asztaláról sem 
hiáuyozhatik, ki a hittanitásba lelket önteni akar." (M. 
Állam.) Leszállított áron kapható. Ára bérmentes küldéssel 
1 frt 20 kr. vagy erga 4. sacra. Néptanitók, hitoktatók 
és növendékpapok ezentúl is 1 frtért kapják. Kelt Perbe-
tén (Komáromm.), 1897. január havában. Győri Farkas 
Sándor nyug. plébános. 

PÁLYÁZAT. 
A budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi 

kara a Horváth-féle alapítványból a következő irodalmi 
pályázatot hirdeti : „Készittessék a keresztény hitéletről 
müveit világi olvasó közönségünk használatára oly mű, 
mely előre bocsátva a keresztény hitről szóló theologiai 
tant, a keresztség szentségében nyert megszentelő malaszt 
és beöntött erények alapján, folytonos vonatkozásokkal az 
életre, fejtse ki a keresztény hitélet kath. elméleti és 
gyakorlati tanát." — Az idegen kézzel irott és lapszámo-
zott kézirat 1898. évi januárius 31-ig bezárólag a dékáni 
hivatalhoz küldendő be. A nyertes pályamű jutalma 
nyolezszáz (800) o. é. frt. A kézirat a szerző tulajdona 
marad, ki azt nyomtatásban közré bocsátani tartozik. 

Ugyancsak a Horváth-féle alapítványból ez idén az 
1893. év elejétől az 1896. év végéig nyomtatásban meg-
jelent s hittudományi tekintetben is figyelembe vehető 
magyar munkák jelesbjeit fogja a kar esetleges jutalom-
ban részesíteni. Miért is az érdekelt szerzők fölhivatnak, 
hogy az imént körülirt időközben megjelent kiadványaik 
egy-egy példányát a hittud. kar dékáni hivatalához be-
küldeni szíveskedjenek ; mindazon által megjegyzendő, hogy 
a föltételeknek megfelelő, bár ezen alkalomból a karhoz 
be nem küldött művek is részt vesznek a pályázatban. 

Budapest, 1897. január 27. 
Kisfaludy 
e. i. dékán 

V E G Y E S E K . 
-f- Rómából kaptuk a hirt, hogy ő szentsége a 

bíbornoki collegium leapadt számának felemelése vége t 
e tavaszon, márcziusban vagy áprilisban, consistoriumot 
fog tartani. Szó van arról, hogy Angolországban XIIT. 
Leo pápa második érseki széket szándékozik alapítani, 
hogy a westminsteri érseki szék terhein köonyitsen. 

— Portugálliában f. évi május 18-án kettős jubi-
leumot ülnek : négyszázados jubileumát annak, hogv 
Vasco di Gama felfedező útjára Lissabonból kiindult, és 
háromszázados évfordulóját annak, hogy Suarez a coim-
briai egyetemen a theologia tanszékét elfoglalta. 

— Húszéves kath. tud. egyetem. Most fordul a 
huszadik éve annak, hogy Francziaország kimondta végre 
az állami oktatásügyi monopolium utolsó menedékének, a 
felső oktatásnak — szabadságát. A franczia katholikusok, 
jobban mondva a lelkes franczia püspökök, mohón meg-
ragadták az alkalmat s két vagy több egyházi tartományból is 
csoportokba s'/övetkezve össze megindították a kath. tud. 
egyetemek alapításának gondviseléses, tövises és nehéz 
akczióját. melynek nyomában csakhamar összesen 7 kath. 
tudomány-egyetem keletkezett. Ezek közt leghatalmasabb 
kifejlődést nyert a lillei, melynek 6 tudomány-kara, 80 tanára, 
600 tanulója van, s melyen még a kath. publiczisztika is már 
világhírű kurzussal dicsekedhetik. Francziaország 60 egy-
házmegyéje és a czivilizált világ csaknem minden orszá a 
képviselve van ezen az uj k?tb. egyetemen. Most ülte 
meg fennállásának 20-ik évfordulóját. Az ünnepi beszéd-
ben mgr Baunard rektor ezt a kath. tudomány-egyetemet 
az isteni gondviselés szakadatlan csodatevésének (un con-
tinuel miracle de la Providence divine) nevezte. A szó szo-
ros értelmében az alapító főpapok hite alapította, szeretette', 
szakadatlan munkássággal, fáradhatatlan imával — sem-
miből, azaz mégis valamiből. Számítottak az Istenre es a 
hivek áldozatkészségére, és nem csalatkozának. A hivek 
„milliókat adakoztak." Még nagyobb c.'oda volt, úgymond 
a nagynevű rektor magnificus, az intézet fenntartása. 
„Szász szabadelvű törvénynyel sujt ttak bennünket. Meg-
vonták tőlünk az egyetem nevét és a vegyes vizsga ó 
bizottságot, a tudori fokozatok osztásában a pártatlanság 
biztositékát. A tanítás szabadságát és az egyenlőséget 
korlátozó programokat nyomtak reánk, és orvosi klini-
káinkat létalapjaikban megtámadták. Mily küzdelmek, 
mily hevesek, mily szakadatlanul megujulók ! Mily erőket 
központosított ellenünk a közhatalom, embereket, pénzt, 
anyagiakat, kedvezményeket, hogy haladásunkat meg-
hiúsítsa." Ugy szólván a csatatéren folytonosan harczolva 
hallatlan építkezéseket és alapításokat tettek a lillei kath. 
egyetem püspökalapitói. Egy egés/í „Isten városát" építet-
tek, úgymond mgr Baun&rd. Isten keze van itt, igy végzi, 
én látom, én fogom e kezet mint szabaditóét és atyáét. Én 
ajkaimmal érintem e kezet, hogy imádjam és áldjam. Bi-
zalom az Istenbe, a ki semmit sem hagy félbe! 

gJB?* Felhi-yás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czin.ében van ismertetve. 

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

Budapest. 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'1 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N H A T O 

Budapesten, február 3. 10. 

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

SZ. I. Félév. 1897. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az erdélyi Coadjutor. — A liturgikus nyelvekről. — Égető katholikus kérdések. — Egyházi 
Tudósítások: B u d a p e s t . A „magyar püspökség" és a „magyar liturgia" a t. házban. — P é c s . f Dr Zsinkó István (1810—1897.) — 

Irodalom. — Vegyesek. 

AZ E R D É L Y I COADJUTOR. 
Yallás- és közoktatásügyi magyar minisz-

terem előterjesztésére Mailáth Gusztáv gróf 
esztergom főegyházmegyei áldozárt és komáromi 
plebános-helyettest Lönhart Ferencz erdélyi róm. 
kath. püspök mellé segédpüspökké, utódlási 
joggal, kinevezem és utasítom nevezett minisz-
teremet, hogy az e részben szükséges további 
intézkedéseket haladéktalanul megtegye. 

Kelt Bécsben, 1897. évi jan. hó 28-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Dr Wlassics Gyula, s. k. 

A liturgikus nyelvekről. 
(Folytatás.) 

Ugy keleten mint nyugaton a l i turgia ügyé-
ben — mint már lát tuk — a metropoli ta illetve 
pa t r ia rka egyháza szabta meg az irányt, melyet 
a leányegyházak követtek. Igen, azon egyház 
li turgiája után indultak a leányegyházak, mely 
alapi tot ta a leányegyházakat s melynek a jog-
hatósága alá tartoztak. 

Jeruzsálemben született a keresztény egyház. 
Ez alapon a jeruzsálemi egyházban eredetileg 
használt l i turgiát t a r t j ák a tudósok a legrégibb 
liturgiának. És mivel sz. Jakab apostol a jeruzsálemi 
egyház első és legkiválóbb püspöke volt, Jakab 
l i turgiájának nevezik ezt a legrégibb liturgiát.1) 

*) „ J a c o b i l i t u r g i á m onanes u t ve tus t i s s imam a g n o -
scunt et earn in coenacu lo Sión a b A p o s t o l o ipso s c r i p t a m 

Bickell azt hiszi, hogy az Apostoli Konsti-
tucziókban foglalt és római sz. Kelemennek tulaj-
doní tot t l i turgia az Ős keresztény liturgia, mely 
lényegében az apostoloktól származik ós csekély 
eltéréssel az első három században egyedül használ-
t a t o t t : a többi l i turgia mind ebből fejlődött. 

Ezen vélemény ellen az a körülmény szól. 
hogy sz. Irén, Tertull ián és sz. Cyprán — a kik 
különben nem egyszer hivatkoznak az apostoli 
hagyományra kisebb dolgokban felmerült kételyek 
eloszlatására — ezen állítólag az apostoloktól 
eredt miseli turgiára nem hivatkoznak. És mivel 
ezen liturgia nagyon eltér, jelesen a római 
liturgiától, ezen eltérés bizonyára nem történ-
hete t t volna, ha a Kelemen-liturgia valóban az 
apostolok miseliturgiája és három századon az 
egész egyház miseliturgiája volt volna. 

Nagy Sándor világnyelvvé t e t t e a görög 
nyelvet. Magában Jeruzsálemben is tudtak görö-
gül. Az újszövetségi könyvek szerzői — alig 
némi kivétellel született zsidók — görög nyelven 
ir ták könyveiket. Ez alapon azt t a r to t ták eddig 
a Jakab-liturgiáról, hogy görög nyelven ta r to t ta 
az egyház legrégibb liturgiáját. „Ex codicum 
utriusque linguae comparatione : Syriacam Litur-
giám Jacobi ex Graeca fuisse expressam, statim 
intelligitur. Graecae usus communis in Ecclesia 
Hierosolymitana fuit." 2) 

Bickell ezzel szemben azt állitja, hogy a 

fu isse c o m m u n i s t r ad i t io est . Renaudotius, L i t u r g . Or i en t . 
Col lect io , torn. 2. p. X. 

2) U g y a n a z , torn. I I . p I . 
10 
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Jakab- l i turg ia syr szövege hívebben t ün t e t i fel 
ezen l i turgia legrégibb a lakjá t , min t a görög szöveg. 

Dr Probst nem fogadja el Bickell vélemé-
nyét, hanem Eusebius elbeszélésére támaszkodva 
azt á l l í t ja — és pedig egészen észszerűen és 
természetes okoskodással — hogy a sz. miseál-
dozat legrégibb nyelve az araméi nyelv, vagyis 
az a nyelv, mely Krisztus Urunk idejében Jeru-
zsálemben a nép nyelve volt.3) 

Igaz, hogy Titus földig l e ron to t t a volt Je-
ruzsálemet, ugy, hogy az egész városból csak 
három torony és egy fal marad t a nyugat i ol-
dalon. De a sz. város oly varázserővel volt a 
zsidókra, hogy csakhamar újból fölkeresték rom-
jai t és le is te lepedtek. De nem kevesebb érdek 
vonzot ta ide a keresztényeket is. Ennek beiga-
zolására szolgál az a körülmény, hogy sz. J a k a b 
apostol tól Hadr ián császárig t i zenöt püspöke 
volt a jeruzsálemi egyháznak. „Ad il lám usque 
obsessionem Judaeorum, quae imperan te Hadriano 
contigit , quindecim Episcopos cont inua succes-
sione Ecclesiae Hierosolymit mae praefuisse : quos 
omnes origine Bebraeos fuisse memoran t , ovg 
Tcávtag Eßgaiovg yccölv ővrag àvsxa&ev, e t Ü d é m 
Christi sincere a tque ex an imo suscepisse. Tune 
tempor i s universa Hierosolymoram Ecclesia con-
flata e ra t ex Hebraeis fidelibus." 4) 

Hadrián császár a l a t t elpusztult i smét a 
részben fe lépí te t t város 136-ban, zsidóknak pedig 
a császár rendelete szerint a szent városnak még 
tá jékára sem volt szabad jönniök. „Prohibuit , u t 
ne prospicere quidem e longinquo pa t r ium solum 
ipsis liceret. In hunc igi tur modum civitas 
Judaeorum veter ibus incolis peni tus vacuefacta, 
posthaec alienigenis eo confluentibus, urbs et 
colonia civium Romanorum effecta in honorem 
Aelii Hadriani Impera to r i s Aelia nuncupa ta est. 
E t cum Ecclesia ejusdem loci ex gentibus coaluisset, 
p r imus post Eppos ex circumcisione sacerdot ium 
illius civitatis suscepit Marcus.5) 

Eusebius előadása szerint t ehá t a régi, vagyis 
a Titus után és Hadrián császár előt t fe lépí te t t 
Jeruzsálem lakói zsidók és zsidókból l e t t keresz-
tények voltak. Ellenben a Hadr ián császár u tán 
f e l é p í t e t t Aelia l a k ó i pogányok és pogányokból 
let t keresztények voltak. 

Ezen tényállásból kifolyólag tör tén t , hogy 

y) Katholik, 1S84. I. 143 - 1 4 4 . S. 
4) Eusebius, Histor. Eccles. lib. IV. cap. 5. 
5) Eusebius szavai, cap. VI. 

Hadr ián császárig a zsidókból l e t t keresztények 
Jeruzsálemben bizonyára az akkor szokásban 
vol t araméi nyelvet használták, ugy polgári élet-
ben, min t az istentiszteletnél . 

Midőn t e h á t azt á l l í t ja Bickell, hogy mind-
j á r t a syr kereszténység első kezdete idejében 
már megvolt a Jakab- l i tu rg ia syr fordí tásban és 
a Jakab- l i tu rg ia syr szövege hívebben t ün t e t i fel 
e l i turgia legrégibb a lakjá t , min t a görög szöveg: 
Bickell szavait ugy kell ér te lmeznünk, hogy e syr 
l i turgia tu la jdonképpen fordítása az araméi l i tur -
giának. Mert alig képzelhet jük, hogy zsidókeresz-
tényekből álló hitközség görög nyelven t a r t s a 
is teni t iszteletét . Igaz, hogy Jeruzsálemben is 
é r t e t t e k görögül, de azért mégis jobban szerették 
sa já t nyelvöket . Muta t j a ezt sz. Pál példája, a 
ki, hogy annál jobban megnyer je t an i t á sának a 
Jeruzsálembelieket , hazai nyelven beszélt hozzá-
juk. Bickell szerint a sz. miseáldozat a paschari-
tusból fej lődött . E körülmény is az araméi nyelv 
mel le t t és a görög ellen szól, vagyis a mel le t t , 
hogy a legrégibb időben, mind já r t kezdetben 
araméi nyelven, az akkori népnyelven t a r t o t t á k 
a sz. miseáldozatot . 

Másképp alakul ezen ügy a Hadrián császár 
u tán fe lépi te t t Aelia lakosaival szemben, a kik 
pogányok és pogányokból le t t keresztények vol-
tak, és a kiknek a köréből a császári rendele t 
k i t i l t o t t a a zsidókat. Aelia római gya rma t volt 
és idegenekből ál lott . Püspökei nem a körülme-
télésből valók. A keresztény egyház pogány ke-
resztényekből á l lot t . 

„Weil man aber den Ankömmlingen den 
Gottesdienst nicht in einer ihnen fremden Spra-
che gehal ten haben wird, so wurde jetzt die alte 
Jakobusliturgie in das Griechische übersetzt, oder, 
wenn man sich an dem W o r t e „übersetzen"  
stossen wolte, wurde von dieser Zeit an die voi-
der zweiten Zerstörung übliche Celebration der 
Messe in griechischer Sprache abgehal ten. Denn 
es ist nicht anzunehmen, dass mit der Zerstö-
rung der Stadt der al te Ritus ihrer Feier auf-
hör te und die dor t igen Christen sich etwa der 
in Cäsarea oder Antiochien gebräuchlichen Mess-
feier bedienten. Wenigs tens zeigt die heut ige 
Consecrat ionsformel der Jakobusl i turg ie (Er nahm 
das Brod . . . gab es uns, seinen Jüngern und 
Aposteln), dass sie die von den Aposteln her-
rührende ist." 6) 

6) Dr Probst idézett helyen. 



RELIGIO. 75 

Ezek u tán eléggé világos, hogy a l i turgia 
legrégibb nyelve, ősi nyelve Jeruzsálemben az 
akkor i népnyelv, az araméi nyelv volt. De mi-
dőn a város régi népe helyébe jövevények lép-
tek, a kik görögül beszéltek, a l i turgia nyelve 
is görög l e t t az a raméi helyet t . 

Ily ér te lemben szól a jeruzsálemi l i turgia 
öseredeti nyelvéről az a névtelen jeles magyar 
szerző, a kinek a m u n k á j a latin nyelven j e len t 
meg, a melyet azután G. Gyula németre fo rd i to t t 
és Lipcsében sa j tó alá rendezet t 1845-ben ily 
czim a la t t : Über den liturgischen Gebrauch der 
lateinischen Sprache in der römischen kath . 
Kirche. Mit besonderer Beziehung auf Ungarn . 

„A mi sz. J a k a b o t illeti — úgymond e 
könyv szerzője a 2. 1. — igaz, hogy ezen első 
jeruzsálemi püspök héber vagyis az akkor Pa-
laest inában használ t syr-kald nyelven végezte 
az is teni t i sz te le te t ; de utódjai , a k ik i rásba fog-
la l ták sz. J a k a b l i turg iá já t , görög nyelven t a r -
t o t t á k az t ; mer t a J akab l i turgia keleten hasz-
ná la tban levő syr szövege görögből való for-
dítás." 

Mivel a kereszténység az ó-szövetségen épül, 
és az ó-szövetség min tegy előcsarnoka a keresz-
ténység nagy épületének, í>z evangelium hirdetői 
mindenü t t először a zs inagógákat keres ték föl, 
először a zsidókhoz fordul tak. A Palaes t inán ki-
vül lakó zsidók, a hellenisták, görögül beszélő 
zsidók vol tak. Szent gyülekezeteikben olvasták 
ugyan az ó-szövetségi szentirást , de nem héber 
nyelven, hanem a Septu iginta szövegét. 

Róma ez időben a világ középpont ja volt 
ugy anyagi min t szellemi tekin te tben. A római 
uralom merev központosi tó törekvése ér intkezésbe 
hozta az egész világot Rómával. Mint az erek a 
szivhez: épp ugy a közlekedés minden u t j a 
Rómába vezetet t . Róma ezen kedvező helyzetét 
fölismerve nagy tömegekben keresték föl a zsidók 
a világvárost , a hol velők születe t t szerzési 
ha j lamaik kielégítésére bő alkalom kínálkozott . 
Augusztus császár idejében 20000 zsidó volt 
Rómában. 7 ) 

De Róma ezen helyzete nagyon alkalmas 
volt a r ra is, hogy — ha i t t erős gyökeret ver a 
kereszténység — inné t a nagy róma i birodalom 
minden t a r t o m á n y á b a könnyű lesz azt á tü l te tn i . 
Ez alapon kereste föl csakhamar sz. Pé te r Rómát . 

7) Kaidén, Einleitung in die h. Schrift. 1886. 
478. 1. 

Miként más helyeken : ugy Rómában is az 
evangelium hirdetői a zsidókhoz fordultak elő-
ször a kik görögül beszéltek és bizonyára a 
Septuagin tá t olvasták. De nemcsak zsidókból 
a lakul t Rómában a keresztény ég, hanem, mint 
sz. Pá lnak a Rómaiakhoz i r t leveléből nyilván-
való, pogányokból, születet t rómaiakból is. Már 
Nero idejében Tacitus szerint inqens mult i tudo 
chr is t ianorum volt Rómában. s ) Ha voltak is a 
római keresztények sorában egyes előkelő állású 
emberek, de a zöme mégis a népből került, a 
nép pedig csak lat inul beszélt. Kaulen, Thalhofer 9 ) 
teljességgel tévesnek t a r t j á k azt a véleményt, mely 
szerint Rómában mindenki görögül beszélt vagy 
é r t e t t volna. Előkelő házakban beszéltek ugyan 
f i togtatólag görögül és gyermekeik okta tására 
görög nevelőket t a r t o t t a k ugyan; emlékszobrokra 
görög nyelven i r ták ugyan a fel iratokat, mint 
ná lunk legújabb időkig latinul. Az is igaz, hogy 
azóta a midőn a római uralom elfoglalta Görög-
országot, Kis-Ázsiát és Egyptomot , a görög nyelv 
nemzetközi nyelv l e t t hivatalos érintkezésekben. 
Ez az oka, hogy sz. Pál görögül í r ja levelét a 
Rómaiakhoz, és sz. Márk evangél iumát szintén 
görögül i r j a a rómaiak részére. Ez az oka, hogy 
a római pápák görög nyelven i r ják az első, de 
még a második században is hivatalos leveleiket. 
Ez az oka, hogy a nemzetközi görög nyelvet 
használják mindazok a római irók az első és 
második században, a kik széles körben óha j t j ák 
m u n k á i k a t terjeszteni . De abból nem következik, 
min t Thalhofer megjegyzi, hogy magában Rómá-
ban a lat in anyanyelvet min tegy száműzték a 
t á r sada lmi és tudományos életből vagy csak hát-
té rbe szorí tot ták volna. Je lesen nem következik 
az, hogy az alsórendüek is rendszerint görögül 
beszéltek volna vagy csak é r te t ték volna a görög 
nyelvet . Ennek épp az ellenkezője bizonyos. De 
éppen a lakosság ezen része fogadta el legin-
kább az evangéliumot. Pauperes evangelizantur. 
Nem tagad juk ugyan, hogy magában Rómában 
kezdetben görög nyelven is t a r t o t t á k az is teni-
t iszteletet , de hogy még az első században a 
latinnyelv l e t t az is tent isztelet tu la jdonképpeni 
és uralkodó nyelve, biztosra vehetjük. 

Arßalarius ezeket mond ja : „Lectiones ab 
antiquis Romanis graece et latine legebantur . . » 
quia aderan t Graeci, quibus incognita erat l ingua 

8) Kaulen, Einleitung, 1876. 108. 1. 
9) Handbuch d. kath. Liturgik. I, 399 S. 

10* 
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latina, aderantque latini, quibus incognita erat 
graeca10) 

Vagyis Romában a legrégibb időben a csak 
görögül beszélő hivek i ránt i figyelemből a l i tur-
giának tanulságos részét a latin nyelven kivül 
e lmondták görögül is. Miként a Glóriát karácsony-
kor az első misében görögül, a másodikban la t inul 
énekelték n ) a legrégibb időben Rómában . Ünne-
pélyes pápai misénél ma is la t inul és görögül 
éneklik a leczkét és evangél iumot. Inné t van, 
hogy templomszentelésnél a püspök a t emplom 
padozatára t. i. a hamukeresztbe a la t in és görög 
betűket i r j a pásztorbot jával . 

Kaulen k i je lent i egész határozot tan , hogy 
már sz. Pé te r korában latinul t a r t o t t á k Rómában 
a l i turgiát . I. Incze pápa ugyanis 414-ben Pé te r re 
vezeti vissza a római (latin) l i turgiát . Rufinus 
egyik levelében sz. Pé t e rnek tu la jdon í t j a a szent-
írás legrégibb lat in fo rd í t á sá t : „Petrus romanae 
ecclesiae per vigint i et quatuor annos p r ae fu i t : 
dubi tandum non est, quin, sicut caetera, quae ad 
Ins t ruc t ionen! per t inent , e t iam l ibrorum ins t ru-
menta ecclesiae ipse t radider i t , quae ut ique iam 
tune, ipso sedente et docente, reci tabantur ." 

Hangosan szól a la t in nyelv mel le t t min t a 
római egyháznak korai l i turgikus nyelve mel le t t 
az Itala nevü lat in fordítás. Oly gyülekezetnek, a hol 
mindenki görögül é r t e t t volna, eleget t e t t volna 
a görög újszövetség mel le t t az ó-szövetséget 
il letőleg a nagyrabecsül t Septuaginta . Az I ta la 
fordi tás első sorban l i turgikus szükségletnek 
köszöni létét . Szent Ágoston szerint a keresz-
ténység első éveiben nagyon sokan vállalkoztak 
hogy a szentírást görögből l a t inra fordítsák. A ki 
csak némileg is j á r tas volt a két nyelvben, la t in 
fordí tás t készí tet t . Annyian voltak a la t in fordí-
tók , hogy nincs számuk. — Szent Ágoston ezen 
észrévétele csak a római egyházról szólhat, mer t 
i t t , mint l á t t ak , már Neró idejében nagyon sok 

10) Martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, tom. pr. 
p. 102. — Bona bíboros pedig Rer. Liturg. tom. III. p. 
150. ezeket mondja: Acta Cone. Pisani fpstantur in 
solemni Alexandrio V. papae inauguratione Epistolam et 
Evangelium graece, hebraice et latine pronunciata tuisse ; in 
quibusdam Orientis Ecclesiis Evangelium gr-aece primum 
deinde arabice. — Martene megjegyzi idézett helyen : 
„Memini etiam me legisse in veteri rituali manuseripto 
ecclesiae Suessionensis, ut in festő S. Stephani epistola 
missae latine et gallice cantaretur." 

u ) Martene idézett helyén: „Decebat, ut graeca 
praecedat latinam, tamquam mater filiam, graecamque la-
tina sequatur, ceu filia matrem." 

keresztény volt. Sokan készí tet tek lat in fordí tás t , 
me r t sokan érezték a szükségét. 

Bona bíboros ezeket mondja a római egy-
ház l i turgikus nyelvéről : 

Apostolos, p raeser t im eorum Principes, 
Pe t rum et Paulum, Bomae e t in to to Occidente 
latine celebrasse, id maxime ra t ioni con sen-
t aneum esse perspicuum v ide tur ; etenim Lat ina 
Lingua illo tempore pr incipatum jure t eneba t 
et Romana ab Urbe Orbis Domina dicebatur, 
eademque in omnibus, u tpo te f^miliari, ute-
ba tur Senatus Populusque Romanus. Id satis 
evincunt Sacri Libri sub Apostolorum t e m p o -
ribus in Lat inum idiom a t r a n s l a t i f Rerum li turg. 
libr. I. cap. V. 

Azok, a kik azt mondják, hogy az Itala 
la t in fordi tás nem Rómában vagy ál ta lában 
I tá l iában készült, hanem Afr ikában : azok azt 
ál l í t ják, hogy görög volt legalább is az első ké t 
században a római egyház nyelve és görög nyel-
ven végezte a római egyház l i turg iá já t ezen 
időben. Igy Comely. 12j És pedig azon az alapon, 
m e r t sz. Pá l görögül i r t a a Rómaiakhoz levelét 
és sz. Márk evangél iumát is görögül i r t a ugyan-
ezek számára. Már pedig — úgymond Cornely 
— ki hiszi, hogy az apostolok más nyelven i r t ak 
és i smét más nyelven t a r t o t t á k a l i turg iá t? „Quis 
au tem credideri t : Apostolos Romae alia l ingua 
in seribendo, alia in praedicando, et celebranda 
l i turg ia usos fuisse ?" 

Természetesen nem t agad juk — min t már 
i előbb megjegyeztük volt — hogy magában 

Rómában kezdetben görög nyelven t a r t o t t á k az 
istenit iszteletet , m e r t akkor a szent í rásnak la t in 
szövege még nem volt, már pedig a szentírási 
szöveg je len tékeny része volt asz . l i turgiának. De 
hogy Rómában a latin remekí rók hazája fővá-
rosában annyi ra h á t t é r b e szorult volna a latin 
szó a l i turgiában, hogy ké t századon á t görögül 
végezték azt, nem látszik természetesnek. Hiszen 
éppen ez időben ér te el a la t in nyelv fejlődése 
t e tőpon t j á t . Cicero, Virgil és Ovid megelőzték 
ugyan a kereszténységet , de a tömör Tacitus 
m á r a keresztény aerában született . És bát ran 
mondhat juk , hogy sz. Péter fellépése Rómában a 
lat in klassziczismus k i fe j le t t korá ra esik. 

Az Itala római eredetűsége ellen t e t t azon 
észrevétele Cornelynek, hogy abból — mer t a 

12) Hi8torica et Critica Introductio in V. T. Libros 
Sacros, vol. I. 1885. p. 363. 
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római nép, a plebs, nem tudo t t görögül, hanem 
csak latinul — még nem következik, hogy a 
nép kedveér t fo rd i to t ták volna le latinra a 
szentirást — nem állja ki a kr i t iká t . Mert tényleg 
minden szentírási fordi tás a vép kedveért tö r tén t , 
nem annyira azért , hogy a nép pr ivá t im olvas-
hassa a szentirást , m e r t a nép legnagyobb része 
nem tudo t t olvasni, hanem főleg azért, hogy 
a nép a l i turgiában felolvasot t szentírási szakaszo-
ka t értse, hogy a népnek az ő nyelvén olvashassák a 
szentirást . 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

É G E T Ő K A T H O L I K U S K É R D É S E K . 
Az ap tstoli király legfőbb kegyúri joga, kath. auto-

nomia, kath. tudomány-egyetem. 

Irta : Br Wurster József, az egyházjog és történelem 
ny. r . tanára. 

(Folytatás.) 

Napjainkban felső tudományos kath. tanintézetek 
szükségességét hangsúlyozni és nem gúnyolódni valóban 
lehetetlenség. Mert ha van eset, melyre Juvenal ismert 
latin mondása „difficile est satyram non scribere" reáillik, 
ugy az bizonyára a mi esetünk. 

A szerencsétlen egyházpolitikai szülte, magyar kath. 
egyházunkra vésztrejtő állapotok közepette élünk, elle-
neink lépésről-lépésre tért foglalnak, mi napról-napra 
jogaink, igazainkból kiszorittatunk s már is oda jutottunk, 
hogy tettleg jó katholikusnak lenni és csak szerény 
javadalmazásu álláshoz jutni papnak úgymint világinak, 
ma holnap, a sz. István alapította Magyarországban, a kép-
telen törekvésekhez tartozik. Egyetlen kath. egyetemünk 
kezeinkből kisiklott, azzal a magas kormány rendelkezik, 
tanszékeit nem katholikusok, sőt már zsidók is elfoglal-
ják. Protestáns testvéreink, bár vagyon és számarány 
tekintetében messze mögöttünk állanak, de ügyük iránt 
mindenha kifejtett lelkesedésükkel és oly csodálatos rövid 
idő alatt már is a megvalósítás stádiumába jutott deb-
reczeni egyetemük körül tanusitott buzgóságukkal, tün-
döklő és követésre méltó példa gyanánt állanak előttünk. 
Autonomiát akarunk létesíteni, a kormány is hajlandó 
azt nekünk megadni és nem kételkedünk őszinteségében ; 
mert a mi ezen ügyben első kultuszminiszterünk báró 
Eötvös ideje óta a mai napig történt, azt voltaképen a 
kormány kezdeményezte. De legyünk őszinték : mi haboz-
tunk, mi fáztunk, mi féltünk, mindeddig az autonómiától. 
Es miért? Mert nincs kath. világi elemünk, niucs katho-
likus intelligencziánk, melylyel az önkormányzatba bele-
bocsátkozhatnánk, a mely világi elemre nyugodt lélekkel 
iskoláink igazgatását, javaink kezelését, javadalmaink be-
töltését bizhatnók. Es miért nincs az egyházi önkormány-
zatra alkalmas, teljesen megbízható világi elemünk ? Mert 
nincsenek kath. iskoláink, nincsenek felső tudományos 
kath. tanintézeteink, nincs egyetemünk. Egy-két kath. 
jogakadémiánk, egyik-másik főpap jóakaratára, áldozat-
készségére, alamizsna filléreire van utalva : azért ne csodáljuk 

ha ezek is szemünk láttára anyagilag, szellemileg össze-
roskadnak. Es mi történt eddig az oly égetően szükséges 
kath. egyetem felállítása érdekében ? Csanádmegye nagy-
nevű püspöke, a b. e. Bonnaz által e czélre letett 100 
ezer forint alapitvány parlagon hever. Néhány év előtt 
több lelkes esztergommegyei falusi pap ezen ügy érde-
kében a maga körében gyűjtést rendezett, de a szépen 
megindult mozgalom zátonyra került. A kath. sajtó 
ismételve felemelt buzditó szava elhalóban van. Pécsett 4 
év előtt Dr Kosutány Ignácz a püspöki jogakadémia 
egyházjog tanárá-é volt az érdem, hogy a „Pécsi Közlöny" 
hasábjain egy Pécsett felállítandó egyetem mellett sorom-
póba lépett. Lelkes szavakkal buzdított, goudosan csopor-
tosította az érveket, melyek ezen egyetem létesítését 
szükségessé teszik. Es mi történt? Egyes körök guny-
mosolylyal és rossz élczekkel az indítványnak élét vették. 
Pécs szab. kir. város törvényhatósága a városi közgyű-
lésen nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta azon 
indítványt, hogy a Pécsett felállítandó kath. egyetem kér-
dése napi rendre tűzessék, ezen ügyben bizottság kikül-
dessék. Ámde ezen tényleg ki is rendelt bizottság tagjai 
valószínűleg már el is felejtették kiküldetésük czélját. 

Ha már Dr Kosutány szóbeli lelkes indítványa előtt 
füleinket elzártuk, ugy legalább most az általa véghezvitt 
szomoritó tények előtt nyissuk ki szemeinket. 0 , a ki 
négy lusztrumon át a pécsi püspöki jogakadémia egyik 
büszkesége volt : a vas szorgalmú tudós, a termékeny 
író, a magyar paulinusok Oltványi-féle dijjal jutalmazott 
monographiájának megalkotója, számos irodalmi termény 
szerzője, a jeles festő, a lelkes zenész, a minden szép és 
jó iránt 'buzgolkodó férfi, a gyengéden szerető férj, a 
példás családatya, a hallgatóit szerető s általunk szeretve 
tisztelt tanár, az önfeláldozó kolléga — de nem folytatom, 
ő a ki tehetsége, buzgalma, jeleme folytán arra lett volna 
hivatva, hogy a magyar kath. egyház ügyét előmozdítsa, 
vezér szerepet viseljen : tanári pályája delelőjén ügyünket 
cserben hagyja, táborunkból kiválik s nemcsak elleneink 
táborához csatlakozik, hanem ott zászlót ragad, melylyel 
mint egy második Koriolúi saját egyháza s Róma ellen 
küzdeni készül. S e harczban nem magánosan áll — 
gondviselés- vagy végzetszerüleg történt-e ? nem kutatjuk 
— fegyvertárst talált azon Beksics Gusztávban, a ki e 
sorok írójával, mint iskolatárs, a Szepesy alapította 
lyceumi épületben tudományos kiképeztetést nyert és a 
pécsi papnevelő inézetben a hittudományok hallgatója 
volt. Vajha e két fegyvertárs, mielőtt Róma és magyar 
anyaszentegyházuk ellen a küzdelmet folytatnák, meg-
szívlelnék az ősz Veturia anya szavait Liviusnál fia Korio-
lánhoz : 

Megállj vezér! még nem tudom 
Fiamhoz jöttem-e? 

Fiam vagy-e — igy szól az agg — 
Vagy Róma ellene ? 

& te dulhatál a szent hazán ? 
Mely téged szült s nevelt ? 

Vagy a megsértett büszkeség 
Hazát s mindent felejt? 

Menj, lépj, ha tudsz, e testen át, 
Anyádnak teste az, 

Ölj meg, s ugy rontsd le honodat 
A hires Róma az. (Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 31. A „magyar püspökség" és a 

„magyar liturgia11 a t. házban. — 
Tudjuk, hogy Krisztus Urunk csak egy anyaszentegyhá-

zat alapított, —unaxn, sanctam, catholicam, apostolicam, — 
a római kathoLkus anyaszentegyházat; tudjuk azt is, hogy 
Krisztus Urunk egy szentmise - áldozatot alapított az 
utolsó vacsorán, és annak az apostolok Krisztus Urunk 
rendelése szerint a dolog lényegére nézve egy és azonos 
liturgiát, végzési szertartást adtak. 

Külön „nemzeti egyházakéról és külön nemzeti 
liturgiákról beszélni tehát, mint ezt Molnár Béla, a hajdu-
dorogi peticzió előadója a képviselőházban tette, legalább 
is kétértelmű eljárás, hogyha már nem teljes és kifejlett 
schisma és haeresis. Körülbelül annyit tesz ez, mint a 
külföldről behozott protestantizmust magyar nemzeti vallás-
nak nevezni. Sajnáljuk, hogy a magyarajku gör. szertar-
tású róm. kath. hitsorsosaink óhajtása körül magyar 
liturgia nyelv nyerhetése iránt, annyi kétértelmű kontár-
kodás futott össze. Most itt ezúttal egyszerűen, mint 
történeti adatot, közöljük a m. kir. vallás és közoktatás-
ügyi miniszter beszédét, melylyel a hajdu-dorogiak kérel-
mének sorsát megvilágította. 

„T. képviselőház ! (Halljuk ! Halljuk !) Márakérvényi 
bizottságban jeleztem a kormány álláspontját ezen kér-
vénynyel szemben és éppen, mert a közvélemény oly 
behatóan foglalkozott e kérdéssel, kötelességem most is 
a ház szine előtt jelezni azt az álláspontot, a melyet a 
kormány ezen kérvény tárgyában elfoglal. 

T. ház ! Maga az ügy, a mely a kérvénynek tárgyát 
képezi, régi keletű, hisz félszázad előtt az 1843-iki ország-
gyűlésen kérték már a magyarajku görög katholikusok, 
hogy mint a kérvény szórói-szóra mondja, „engedtessék 
meg nekik Istent az oltárnál is édes anyai nyelvükön 
imádni " (Helyeslés.) Ennek a mozgalomnak akkor ered-
ménye nem volt. 1868. ápril. 16-án Hajdu-Dorogon egy 
nagy népgyűlés volt és az ezen népgyűlés folytán kelet-
kezett mozgalomnak eredménye lett, hogy 1873-ban ő 
felsége engedélyezte a hajdu-dorogi püspöki külhelynök-
séget, mely 1875-ben tényleg fel is állíttatott. 

A külhelynökség, nem akarom kutatni miért, de 
denique a várakozásoknak ugy meg nem felelt, hogy az 
általuk jogosoknak hitt igényeket kielégítette volna ; 1881-
ben ennélfogva még nagyobb mozgalom támadt az ország-
ban, és akkor az országnak csaknem összes törvényható-
ságai peticzionáltak e tárgyban s az országgyűlés akkor 
határozatot is hozott, melyben utasította a kormányt, hogy 
ezen kérdéssel foglalkozzék és ugyancsak a miniszter-
tanács határozata alapján Trefort akkori vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a fekég legfelsőbb elhatározását 
eszközölte ki arra nézve, hogy a kormány felhatalmazást 
nyerjen az előkészületek megtételére. A legfelsőbb rezo-
luczió alapján Trefort munkáját azon kezdte, hogy véle-
ményre szólította fel Simor akkori herczegprimást, Haynald 
érseket, Zalka, Pável, Pásztély és Tóth püspököket és a 
budapesti egyetem hittudományi karát. A véleményes 
jelentések beérkeztek és azt hiszem, hogy — a mennyiben 
ezeket áttanulmányoztam — nem csalódom, ha azt állítom, 

hogy ezen véleményeknek befolyásuk volt arra, hogy a 
kérdés akkor egyelőre félretétetett. 

T. ház! Ezen ügyben a kegközelebbi mozgalom 
ismeretes. Méltóztatnak tudni, hogy még a mult nyáron, 
midőn a küldöttség megjelent, itt a budapesti egyetemi 
templomban egy magyar misét szolgáltattak, és akkor ez 
az ügy Rómának tudomására jött, — ki jelentette fel,, 
nem tudom, de meglehet, hogy a hirlapok utján értesült 
róla a szentszék ; — denique ebből az esetből kifolyólag,, 
a mint méltóztatnak már tudni, a római szentszék — 
helyesebben a propaganda fidei congregatio — akkoriban 
egy tiltó rendeletet adott ki a két püspökhöz, Vályi és 
Firczák püspökökhöz^ Azonban, t. ház, kötelességem ki-
jelenteni, hogy nem a kérdésnek úgynevezett végleges 
megoldása ez a rendelet, melyet Firczák püspök ki sem 
hirdetett, hanem ha Rómához ugy történik a kérdés, 
illetve a följelentés, hogy: szabad-e nem kanonizált litur-
gikus könyveket használni, minthogy kanonizálva és appro-
bálva a magyar liturgikus nyelv sohasem volt, termé-
szetes, hogy ugy válaszol, hogy : nem kanonizált litur-
gikus könyveket használni nem szabad. Ezt igen termé-
szetesnek találhatjuk. 

T. ház ! A kormány feladatát és kötelességét e 
kérdésben teljesen tisztán látja és hatáskörének korlátai 
között kíván maradni. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy 
püspökség felállításáról, ha egyáltalában ez czélszerünek 
is találtatnék, a mi még mindenesetre diskussziónak 
tárgyát képezheti, de mondom püspökség felállításáról csak 
akkor lehet egyáltalában szó, ha ezen magyar püspökség 
lényege és magva, t. i. a magyar liturgiái nyelv kérdé-
sében valamely megoldás létrejön. A nyelv kérdése felett 
pedig a római szentszék van hivatva dönteni, ez a katho-
likusoknak belügye, a mennyiben a liturgiái nyelv meg-
határozása a szentszék feladatát képezi. A kormány köte-
lessége szorosan az, hogy ezen kérdésnek történeti fejlő-
dését, mai állását, különösen a „status quo"-t feltárja, 
hogy pl. csak egyet emlitsek fel, hogy Rómának tudo-
mására hozza, hogy itt — pl. csak a munkácsi püspök-
séget veszem — 76 anyaegyház és 3 fiókegyházban ma 
tényleg az egyházi szertartásokat, részben a liturgiát is, 
magyar nyelven végzik ; de hozzá kell tennem, hogy a 
püspök jelentése szerint a misének kánoni részét nem 
magyar nyelven végzik Ismétlem, a kormány köteles-
sége az, hogy ezt a „status quo"-t, ennek a történelmi 
fejlődésnek következményeit a kormány informative, tel-
jesen objective a szentszék tudomására hozza, de egyúttal 
azt hiszem, hogy kötelessége az érdekelt püspököknek, 
de magának a püspöki karnak is, ezt igy objektív okok-
kal feltárni; igen természetes, hogy a döntés joga magát 
a szentszéket illeti. 

Ebben az irányban a kormány eddig is teljesítette 
kötelességét és teljesíteni fogja a jövőben is; — de ugy 
tudom, az egyházi főhatóságok is ez irányban a szük-
séges előterjesztéseket megtették. 

Ezt kívántam megjegyezni akkor, mikor a kérvényi 
bizottság indítványához hozzájárulok "(Általános helyeslés.) 

A ház a kérvényt a miniszternek adja ki. 
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Pécs, jan. 24. f Dr Zsinkó István. (1810-1897.) — 
A „P. K." nekrológja, R. tollából: 
Az egyházmegye másod-nesztora, a pécsi székes-

egyházi káptalan kis-prépostja, olvasó kanonok, elköltözött 
az élők sorából, tiszta lelke fölszállott Istenéhez, kit 
forrón szeretett és hűségesen szolgált egy hosszú életen 
keresztül. 

E pillanatban sokkal inkább el vagyok fogódva, 
hogysem képesnek érezném magamat életrajzának teljes 
megirására. Különben is lehetetlen volna egy oly, érdem-
ben gazdag életet rövid néhány sorban méltán feltün-
tetni. Másrészt meg fölöslegesnek is látszik hosszasan 
ismertetni oly életet, mely nyilt tükör volt mindenki 
számára, melyből mindenki kiolvashatta ritka — sőt 
mondhatnám páratlan nemes szivének és lelkületének 
érzelmeit.-

Fogy ki volt az a Zsinkó, kit a világ a szeretet 
nyelvén csak „Pista 6am Ä -nak nevezgetett — annak 
hoszszu bizonyitgatása kárba veszett munka volna. 

A megboldogult kis-prépost és olvasó kanonok a 
kiváltságos emberek közé tartozott. Hiába hirdetik uton 
útfélen, hogy a kiváltságok korszaka lejárt, ez a mondás 
legfellebb a törvény előtti egyenlőségre vonatkozhatik, 
azonban egyes kiváltságosak most is vannak és mindig 
lesznek is a világon. 

A ki ezen férfiúhoz közeledett, annak le kellett 
tenni a közönséges sablonszerű társadalmi érintkezés sza-
bályairól. Czim, rang, társadalmi állás eltűnt, hasonlóan 
az illanó szerekhez. 0 keresetlen hangú egyszerűséggel 
beszélt a legmagasabb ranguakkal ugy mint a szűköl-
ködő koldussal, s ebbe a hangba egyszerre beletalált az 
első érintkezés alkalmával mindenki, mint ahogy bele-
talál az intonált hangba minden éphallásu ember. S 
mert ez a hang a szeretet hangja volt, mindig meg-
találta az utat a mások szivéhez, még ha utbaigazitó, 
feddő vagy dorgáló volt legyen is. Mert Zsinkó nem 
hízelgéssel kívánta megnyerni vagy lekötelezni az embe-
reket, hanem egyenesszivüségével. 

A rendkívülinek mindig nagy vonzó-ereje van az 
emberek összeségére. Ez okból csak természetesnek fogjuk 
találni, hogy a kővágó-szőllősi plebánia-lak az 50-es 
évek elejétől a 70 es évek elejéig valóságos gyülhelye 
volt a minden rangú és állású vendégeknek. Világiak és 
egyháziak Pécsről és a vidékről ebben az egyszerű 
plébániaiakban élvezték az akkori plébánosnak, Zsinkónak 
közbeszédszerü vendégszeretetét. A ki e háznak átlépte 
a küszöbét, ismerős vagy ismeretlen, annak szolgálatára 
állott mindenki : az öreg Zsinkó az apa, a ki plébános fia 
mellett végezte be földi pályáját, a nővér, kik a plébá-
nosnak segédjeiként szerepeltek a vendéglátásban és az 
egész házi népség. Ilyen nyilt háztartás s a jótékony-
ságnak oly nagymérvű gyakorlása mellett a házigazda 
pénzben nem valami nagyon bővelkedhetett, még ha 
különben intenzív gazdálkodást vezetett s a maga személyét 
illetőleg oly kevés igényű volt is. Hire ment a 60-as 
években, hogy Patkó rablóbandája a bakonyai, németii és 
sumonyi plébánosokhoz is ellátogatott. Zsinkó az ő józan 
logikájával rögtön felismerte a helyzet veszélyes voltát. 
Ezek a garázda emberek — mondá — nem hiszik el, 

hogy nincs pénzem s még megkínoznának, ha pénzzel 
nem szolgálhatnék nekik. Azért hát bejött Pécsre s 
kölcsön vett néhány száz frtot s azzal legalább a megki-
noztatás félelme nélkül várt a Patkó látogatására, a kiben 
azonban volt annyi emberség, hogy ettől megkímélje a 
messze földön ismeretes, nemes szívű plébánost. 

Oly rendithetetlenül szilárd következetességü fér-
fiúnál, mint a minőnek ifjú korától késő agg koráig 
Zsinkót ismerjük, a rangfokozat nem idézhet elő változást. 
Mint pécsi kanonok is maradt a régi, csak azzal a 
különbséggel, hogy a jövedelem nagyobbodásával nőtt a 
jótékonyság gyakorlása is. A segélyezésekről naplót veze-
tett, melybe azonban csak azok az összegek kerültek, 
melyeket megfelelő pénz hiányában rögtön ki nem 
fizethetett. Az ilyen tételek adósság gyanánt szerepeltek 
naplójában. Az evangelium szellemében tartozásnak vette 
a mások segélyezését. Evi budgetjében 1000 forinttal 
szerepelt a tanulók segélyezése s ezen összeg gyakran 
emelkedett is, ezenfelül még rendesen 9—10 szegény 
diák kapott házában ellátást. Hány szegény fiúra nézve 
vált ekkép lehetővé az iskolai kiképeztetés ! 

A mily jótékony, oly hazafias érzelmű is volt a 
megboldogult. Magyar pap volt minden izében. A nemzeti 
ébredés korszakába esik ifjú és férfiúi korszakának leg-
szebb része. Kortársa és barátja volt b. Eötvös Józsefnek 
és Szalay Lászlónak, a történésznek, úgyszintén Vörös-
marty Mihálynak, a költő-királynak. Ekkép nem csoda, 
hogy a minden jóra, nemesre fogékony, izgékony lelkü-
letü Zsinkónál eszményies magaslaton mutatkozik a 
hazafiasság. Együtt örül és együtt sir a nemzettel. Haza-
fias érzete fellázad, midőn a 48. előtti idők restaurá-
czióinál fokossal és bunkóval rontanak egymásra a pár-
tok. Midőn egy ablakból nézte a vérengzésről hires 
szegszárdi restaurácziót, a hazafias érzésű fiatal pap 
mintegy tiltakozó hangon könnyes szemekkel felkiáltott : 
„Édes magyar vérem, hát igy kell neked elfolynod?!" 
Ha megtörtént, hogy társaságban zongorán vagy hegedűn 
játszották a Rákóczy-indulót,. Zsinkó a társalgást félbe-
szakítva azonnal elhallgatott s behunyt szemmel és át-
szellemült arczal teljesen átengedte magát érzelmeinek. 
Pártolta az irodalmat, a közhasznú vagy jótékony egye-
sületeket s a gyűléseken megjelenve, buzdító példájával 
mozdította elő a jó ügyet. 

Ritka halandó az, a ki megüti azt a mértéket, 
melyet Zsinkó elért mint ember, mint pap és hazafi 
egyaránt. S ezt a mértéket még magasabbra emeli az ő 
bámulatra méltó szerénysége, melylyel mindezen jeles 
tulajdonait oly mesterileg tudta elleplezni az emberek 
dicsérete elől. 

Ezen ritka szerénységnek kifolyásául tekinthető 
azon határozott kívánsága is, hogy koszorút ne tegyenek 
ravatalára. Mi ugyan vétettünk ezen meghagyása ellen, 
a mennyibejö minden koszorúk közül a legértékesebbet, 
az elismerés koszorúját tettük le a ravatalára, mindaz-
által bizton várunk tőled bocsánatot, megdicsőült férfiú, 
annyival inkább, mert szentegyházunk isteni szerzője, 
Krisztus Jézus, kinek Te oly hűséges követője voltál 
egész életed folytán — maga is buzdit a jó és dicséretes 
tettek feltüntetésére, hogy mások is azok utánzására 
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buzduljanak: „Ugy világoljon a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék 
az Atyát, ki mennyekben vagyon." Ezen utasitás szerint 
jártunk el ezen alkalommal. 

Megdicsőült férfiú. Isten veled ! 

IRODALOM. 
+ A kassai dóm régi síremlékei. A kassai sz. 

Erzsébet-egyház megújításának és felszentelésének emlé-
kére kiadta Dr Récsey Viktor I. füzet. 34. autotypiai 
kép másolattal. Budapest, 1896. 4-r. 15 1. és 34 ábralap. 

— Sz. József tisztelőihez. Márczius hava köze-
ledtével, mely sz. Józsefnek, az isteni kegyelmek e hatalmas 
közvetitőjének tiszteletére vao szentelve, figyelmébe ajánl-
juk a jámbor kiveknek a „Márcziusi Ibolyák. Imák és 
elmélkedések sz. József tiszteletére," czimü imakönyvet, 
melyet ft. Meszlényi Gyula szatmári püspök ur ő méltó-
sága kívánságára szentgyörgyi Jordán Károly dr pápa ő 
szentsége t. káplánja, szaniszlói plébános, több jeles 
szerző nyomán állított egybe. — Vegyék igénybe mind-
azok, akik sz. Józsefet különösen tisztelik, vagy tisztelni 
óhajiják. Vegyék igénybe, akiknek szükségük van szent 
József oltalmára és biznak az ő hathatós pártfogásában. 
Vegyék igénybe, akiket bú vagy fájdalom gyötör, akik 
gyógyulást keresnek testi-lelki betegségükből. Vegyék 
igénybe, akik irgalomra akarják bírni az Urat önmaguk, 
családjuk, szegény hazánk iránt; akik epedve óhajtják az 
egyház békéjét, Krisztus földi országának diadalát. — Az 
imakönyv ára aranyozott kereszttel ellátott csinos vászon-
kötésben 1 frt. — (Sacerdotibus e. e. 3. ss.) Növenaék-
papok, intézeti növendékek és több példányt megrendelők 
jelentékeny árkedvezményben részesülnek. — Megrendel-
hető szerzőnél Szaniszlón. (Szatmármegye.) 

V E G Y E S E K . 
-f- Paraszt is tentelenség Magyarországon. Hogy 

az úri istentelenség e hazában magasan hordja szarvait, 
azt tudtuk és tapasztaljuk. Sikerült az úri, az u. n. 
felvilágosult istentelenségnek magát Magyarország tör-
vénykönyvébe alaptörvényül bekodifikáltatni , annak 
„törvényben" való kijelentésével, hogy Magyarország-
ban Istennel szemben mindenki hihet, mindenki vallhat 
bármit, tehát a legképtelenebb istenkáromlást, az isten-
tagadást is. Most már ez a szerencsétlen ország ismét egy 
nagy lépéssel megy tovább a romlás és pusztulás örvénye 
felé. I t t Budapesten most vasárnap paraszt szocziálisták 
gyűltek össze s kijelentették, hogy ők követik a keresz-
tény vallástól elpártolt magyar intelligencziát s az úri 
istentagadás mellé felállítják a nemzetközi szocziáldemo-
kráczia „se Isten, se úr" elméletét, s majd meglátják, 
kik fogják birni szavazattal és erővel, ők-e, a munkások 
óriás többsége, vagy az urak intelligens kisebbsége ? Meg-
rendül az ember keblében a sziv s a jövőbe tekintő 
elmére ijesztő homály borul, ha az ország ügyeinek 

atheismus és anarchismus felé siető fejlődését szemléli. 
Mikor Németországban az istentelen s méhében forradal-
mat hordozó szocziálizmus a paraszt osztályt elnye-
léssel fenyegette, az Istenben boldogult Windhorst 
ébresztő szózata bejárta az országot és a katholikus 
földműves nép ezrei a vallásos „ bauerverein" -ekbe 
futottak össze menedéket és védelmet keresni az isten-
telenség pusztításai ellen. A szocziálizmus ereje Német-
országban a kath. földmivelő népen így teljes hajó-
törést szenvedett. Ott csak a protestantizmus talajában 
tenyész a szocziáldemokráczia. Minden lelkipásztor vegye 
saját lelke üdvösségében járó dolognak a szocziálizmussal 
való küzdelem felvételét. Most következnek a tavaszi 
koronák. Minden kerület tegye ezt az ügyet tanácskozása 
tárgyává. A czél : a földművelő, iparos és munkás népnek 
megmentése legyen, katholikus egyesületek és körök 
segítségével. 

— Néhai Veszely Károlynak síremléket készül 
állítani a kegyelet. A kivitelt az erdélyi egyházmegye 
irodalmi társulata intézi. Gyüjtőiveket azonban csak hiva-
talokhoz és társulatokhoz küld a nevezett társulat. 
Egyeseket a nyilvánosság utján szólit fel kegyeletes ada-
kozásra Vass Albert dr s theol. professzor, társulati 
pénztáros. Lakik Gyulafehérvárott. Nyissuk meg szivünket 
s áldozzunk filléreinkből jeles erdélyi paptársunk emlékének ! 

— Kneipp plébános pótvégrendelete. Kneipp plé-
bánosnak,- a legegyszerűbb és legáltalánosabb gyógymód-
szer feltalálójának, a szenvedő emberiség ügye annyira 
szivén fekszik, hogy nemcsak vörishofeni gyógyintézeté-
ben, az üdülő betegek számára tartott előadásokon, de 
irodalmi uton, számos népszerű orvosi szakmunkában is 
ismerteti az egészség megőrzésének titkait. E nemű 
müvei az érdemes plébánosnak már egész könyvtárt 
alkotnak. Pár évvel ezelőtt jelent meg tőle a : Végrende-
letem egészségesek és betegek részére czimü munka. Most 
ennek kiegészitéseül kiadta pótvégrendeletét, a Codicilus-t, 
melyben orvosi müveinek hiányait pótolja s melynek 
szövegét számos illusztráczió és 8 szines melléklet magya-
rázza. Megszerezhető a hires Herder-féle bécsi czégnél 1 
fr t 40 krért. Az önzetlen lelkű nagy filantróp ugy látszik 
nem győz elég tanácscsal szolgálni a könnyelmű emberi-
ségnek, még aggkora küszöbéről is feléjök kiáltja a : 
mementót. 

— Miss Vaughan Dianára vonatkozólag az „Uni 
vers" római tudósítója azt irja, hogy a perugiai „Paese" 
jelentése arról, mintha a vizsgáló bizottság Ítéletét meg-
hozta volna, korai volt. Annyi, úgymond, tény, hogy a 
püspökök közöl, kikhez Miss Diana Vaughan létezésére 
és személyi körülményeire nézve a bizottság kérdést 
intézett, választ még egy sem küldött be. 

— ÂZ irgalmasrend magyar tartományainak összes 
kórházaiban a mult év folyamán ápoltatott 11527 beteg, 
ebből meghalt 574, gyógyulva elbocsáttatott 9964, ápolás 
alatt maradt 989. 

ffljff Felhívás előfizetésre. ^^B 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'1 
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TARTALOM. Vezér eszmék es Tanulmányok : A liturgikus nyelvekről. — Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia PAPAE 
XIII. —• Égető katholikus kérdések. — Egyházi Tudósítások . B u d a p e s t . Az erdélyi coadjutor rövid életrajza. — B e l g r á d . A kon-

stantinápolyi patriarka összetűzése Szerbiával. — Vegyesek. 

A liturgikus nyelvekről. 
(Folytatás.) 

Lát tuk az előbbiekben, hogy Keleten, jelesen 
a jeruzsálemi egyházban a legrégibb időben, t . i. 
m i n d j á r t kezdetben egészen Hadr ián császár rende-
letéig, a jeruzsálemi népnek a nyelvén t. i. a ramai 
nyelven m u t a t t á k be a sz. miseáldozatot sz. 
J a k a b apostol l i tu rg iá ja szer in t ; Hadr ián császár 
idejétől fogva pedig görög nyelven. 

Görög nyelven t a r t o t t á k a l i turg iá t Kis-
Azsiában, Görögországban, Egyptomban . Jelesen 
Konstant inápolyban, mely azelőt t Herakleához 
t a r tozo t t , m i n t metropolishoz, kezdetben szintén 
sz. Jakab l i turg iá já t használ ták görög nyelven. 
Szent Vazul nem ál l í to t t össze u j l i turgiát , hanem 
csak átdolgozta sz. J akab l i turg iá já t , vagyis meg-
rövid í te t te ezt. Mivel nagy tekinté lye volt sz. 
Vazulnak, l i turgiá ja csakhamar széles körben el-
t e r j ede t t . Kons tan t inápoly is e l fogadta sz. Vazul 
l i turgiáját . Sz. Vazul halála u tán aranyszájú sz. 
János átdolgozta vagyis megrövidí te t te Vazul 
l i turgiá já t . 

A kons tant inápoly i pa t r i r a rkák hatalmas, 
nem r i tkán erőszakos befolyása következtében 
igen széles körben t e r j e d t el e két l i turgia és a 
többi li turgia há t t é rbe szorult Ebből kifolyólag 
aranyszájú sz. János l i tu rg iá já t Alexandriának 
is el kel le t t volna fogadnia. De a katholikusok 
továbbra is sz. Márk l i tu rg iá já t használták ós a 
jakobiták nem ar. sz. Jánosé t fogadták el, mely 

Kons tan t inápolyban dívott , hanem Vazulét. Re-
naudot következőleg okolja meg e t é n y t : Az 
alexandriaiak nem szívesen l á t t ák Konstant iná-
poly emelkedését. Igy tö r t én t , hogy a kathol iku-
sok megmarad tak sz. Márk l i turgiá ja mellett , a 
jakobi ták pedig sz. Vazulét fogadták el vagy 
legalább is kopt miséjöket sz. Vazulról nevezték el. 

A kopt l i turgia ugyanis nem az egyptomi 
jakobi ták önnálló miséje, hanem az Alexandriá-
ban a keresztény császárok idejében t a r t o t t 
görög l i turgiából fej lődött . Mert a míg a mohame-
dánok el nem foglal ták Egyptomot , Egyptom 
lakói a kop t vagyis egyptomi nyelvet beszélték. 

Mig keleten aramai nyelven kezdték a li tur-
giát mondani , de az a ramai nyelv csakhamar 
á tengedte helyét a görögnek: addig a nyugat i 
egyházban kezdetben görög nyelven mondták a 
misét , de i t t a görög nyelvet csakhamar a latin 
vá l to t t a föl daczára annak, hogy az újszövetségi 
szent könyvek görög nyelven vannak irva. Mert 
a müvei t lat inok, a kik olvasták e munká1 at, 
tud tak görögül, de a nép, melynek legnagyobb 
része nem t u d o t t olvasni csak latin nyelven be-
szélt. Valóban a keresztény nép legnagyobb ré-
széről érvényes volt a k k o r : fides ex auditu. 

Hogy az éjszakafrikai, spanyol, gall- és ó-bri t t 
egyházban kezdettől fogva a latin nyelv volt a 
l i turgikus nyelv, kétségtelen. 

Mig a nyuga t római birodalom állot t (476), 
ama közönséges egyszerű lat in nyelv, a melyen a 
nyugat i egyház l i turgiá já t t a r to t t a , ugy Rómában, 

i l 
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min t a nyugat i egyházban ál talábau, a n é p a n v a -
uvelve volt, vagy legalább é r te t t e a nép ezt a 
nyelvet. Megváltozott a helyzet, midőn a római 
ka tonák és h iva ta lnokok és ezekkel a római 
műveltség és befolyás kiszorultak a régi római 
birodalom ta r tományaiból és ezekben különféle 
népek letelepedtek. 

A népvándorlás alkalmával I tá l iában, Gal-
liában és a pirenei félszigeten a régi népek az 
éjszakról ós keletről beözönlő népfa jokkal ve-
gyültek, és ezen vegyülés és lassankint való 
beolvadás folytán a lingua.romana vulgaris alap-
j á n az úgynevezet t román nyelvek keletkeztek, 
t. i. a spanyol, portugall , f rank és román nyelvek. 
De ezen nyelvek még sokáig nagyon tökélet le-
nek voltak és folytonos fejlődésnek kitéve, és 
liturgikus nyelvnek, melynek állandó je l legűnek 
kell lennie, teljességgel nem alkalmasak. Ily 
körülmények között természetszerűleg nem tehe-
t e t t más t az egyház, még ha másképp óha j t o t t a 
volna is, vagy ha e népek k iván ták volna is: 
min t m e g t a r t a n i a régi, t i sz te le t remél tó l i turgi-
kus nyelvet továbbra is, jól lehet e népek többé 
nem beszélték e nyelvet, bár holt nyelv volt az.1) 

Palaest inából igen korán t e r j e d t el a ke-
reszténység Syriába. A syr egyház a 4-ik szá-
zadban 4 millió keresz tényt számitot t t ag ja i 
közé. A szentirás syr fordítása, a Peschithó igen 
korán kele tkezet t . Syriában t ud t ak ugyan görö-
gül is, de a nép jobbadán csak syr nyelven 
beszélt. Li turgikus használa t ra le kel le t t t ehá t 
fordí tani a szent i rás t syr nyelvre. Igy kele tkezet t 
ezután a syr l i turgia vagyis sz. J a k a b l i turg iá ja 
syr nyelven és megvolt, mie lő t t a nestoriánusok 
és monophis i ták je len tkez tek volna Syriában. Ma 
is az egyesült nestoriánusok 6-syr nyelven t a r t -
ják l i tu rg iá joka t . De mivel az 6-syr nyelv holt 
nyelv, a szent beszédeket, a leczkét és evangé-
l iumot arabs nyelven Olvassák, a főünnepeken 
mindkét nyelven t. i. ó-syr és arabs nyelven. Az 
egyesült görögök és perzsák közöt t szétszórtan 
élő syreknek, a kik sem az ó-syr nyelvet sem a 
görögöt nem értik, megadta a szentszék 1624-ben 
az engedélyt , hogy arabs nyelven ta r thassák a 
sz. misét, de la t in r i tus szerint.2) Ez alapon 
tö r t én t , hogy a sz. Anta l ró l nevezet t maroni ta 
szerzeteseknek, XII. Kelemen pápa által 1782-ben 

1) Thalhofer, Liturgik. I. 405. S. — XIV. Benedek. 
De S. Missae Sacrificio, p. 44. 8 

2) Kaidén, Kirchenlexicon, 7. 647. 

helybenhagyot t szabályaiban a többi közöt t ezeket 
olvassuk: „Prae te r syriacam et arabicam l inguam, 
quas necessario callere debent, curabunt e t iam 
discere hebraicam, graecam et lat inam." Az 
Izaiásról nevezett szerzetesek szabályai pedig 
ezeket rendel ik : „Syriacam e t arabicam l inguam 
probe callere curabunt , u t sacras Scripturas et 
Pa t res Doctoresque legere a tque in te rp re ta r i 
vale nt,u 3) 

Egyptom is korán i smerkedet t meg az 
evangél iummal. A sz Márk ál ta l a lap í to t t ale-
xandrini egyházon kivül csakhamar más keresz-
tény egyházak is keletkeztek, ugy hogy a 3. 
században e vidéken már több püspöki székhely 
volt. Valószínűleg már a második században 
fo rd í to t t ák le a szentirás egyes könyveit Egyptom 
nyelvére, kopt nyelven. Egyptomban a városok-
ban, á l ta lában a műveltebb emberek görögül is 
beszéltek, de a nép csak kopt nyelven beszélt. 
Ez alapon tö r t én t , hogy görögül is, kopt nyelven 
is végezték a l i turgiát . — Hogy kopt nyelven is 
t a r t o t t á k a l i turgiát , sz. Anta l életrajzából vilá-
gos.4) Szent Anta l csakis a hazai, vagyis egyptomi 
nyelvet beszélte és más nyelvet nem ér te t t . 
Bemenvén a templomba, éppen az evangélium e 
szavait olvasta a miséző pap : Vade, vende omnia, 
quae habes, et sequere me. Sz. Antal ugy f'ogta 
fel a dolgot, m i n t h a e szavak egyenesen neki 
szólanának. E lmen t tehát , e ladta mindenét és u j 
é le te t kezdett . A papnak t e h á t egyptomi nyelven 
kel le t t az evangelium e szavait olvasnia, mer t 
másképp nem é r t e t t e volna azokat sz. Antal . 
Martene is Benaudot is ezt következte t ik . „Haec 
igi tur verba Egypt iace legebantur , a tque eadem 
lingua Liturgia celebrabatur." 

Miként Rómában a tudósok nemcsak latinul, 
hanem görögül is tudtak, a nép pedig csak 
l a t inu l : épp ugy Syriában és Egyptomban is a 
tudósok görögül is t ud t ak anyanyelvökön kivül. 
a nép pedig csak syrül, i l letve egyptomi azaz kopt 
nyelven. De épp a nép i ránt i figyelem ford í to t ta 
le a sz. könyveke t a nevezet t népnyelvekre és 
t a r t a t t a latin, syr és kopt nyelveken a l i turgiát . 

Az Örmény egyház kezdetben a syr nyelvet 
használ ta l i turgiá jában és ez okból a Peschi thó 
fordi tás t olvasták az istentiszteletnél . Az örmé-
nyek ugyanis a syrekkel szoros összeköttetésben 

3) Archiv, 8. 87. Hergenröther, Die Rechtsverhält-
nisse der oriental, kath. Riten. 

4) Martene idézett munkája torn. I. p. 101. 
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voltak. Mert az örményeket ugyanazok té r i t e t ték 
meg, a kik a syreket . Ugyanazon pa t r ia rka , t. i. 
az alexandriai pá t r iárkához ta r toz tak és kezdet-
ben, nem lévén sa já t abc-jök, a syr be tűke t 
használ ták. De mivel a nép csak örményül 
beszélt, a felolvasot t Peschi thó- t nem é r t e t t ék , 
ha nem volt a lka lmas értelmező, a ki meg-
magyaráz ta volna nekik a fe lolvasot t szakaszo-
kat, a min t erről megemlékezik tör téne t i ró jok 
Moses Chorenensis. „Beatus Mesrobes non par-
vam molest iam in ter docendum ex eo cepit, quod 
ipse t um lector tum in te rpres erat , neque a 
populo intelligi potui t , si quis for te eo absente 
legisset, quoniam quidem non adera t in terpres ." 5) 
Miután sz. Mesrob fe l ta lá l ta az örmény betűket , 
az 5. században le fo rd i to t t ák a sz. könyveke t 
örmény nye lvre : a l i turg iá t is örmény nyelven 
kezdték ta r tan i . 6 ) 

Örmény nyelven t a r t j á k ma is l i tu rg iá joka t 
a Konstant inápoly és Kis-Azsiában lakó szakadár 
és egyesült örményeken kivül a Bukovinában élő 
monophysi ta örmények, a kik a kons tan t inápoly i 
monophysi ta pa t r i a rkának vannak alávetve és 
inné t kapják pap ja ika t is. ') Ezeket keleti örmény ék-
nek nevezik, Armeni orientales, megkülönböztetésül 
az egyesült örményektől . Ausztr ia-Magyarország-
ban jelenleg körülbelül 4 száz ezer kath. örmény 
van. Ezek is a régi örmény nyelvet használ ják 
l i turgiátokban, mely a 4. és 5. században dív. t t , 
a mikor örmény nyelvre fo rd i to t ták a szenirást. 
Ma azonban holt nyelv ez is, csakúgy, m i n t 
nálunk a latin. 

Abessiniában, a hol a lakosság legnagyobb 
része monophysi ta és csak kis része egyesült, a 
l i turgiában ma is a régi nyelvet használják, 
melyet a nép nem ért. 

Ezekből lá t juk, hogy az egyház az apostolok 
korától különféle nyelveken t a r t o t t a l i tu rg iá já t , 
és pedig rendszer in t azon nyelven, mely az 
illető t a r tományban a tu la jdoképpeni népnyelv 
volt, vagy melyet legalább é r t e t t a nép. Oly 
t i la lomnak, mely nem engedi a liturgiát a nép-
nyelvén t a r t a tn i , a kereszténység első századai-
ban semmi nyoma. Lassan-lassan megszűntek 
ugyan a népnyelvek, min t l i turgikus nyelvek, ugy 
hogy jelenleg majdnem seholsem. még a kelet i 

5) Moses Chor. Hist. Arm. lib. III. 27. Apad Giint-
ner. Introductio in S. N. T. libros. p. 90. 

y) Kaulen, Kirchenlexicon, idézett helyén. 
7) Nilles Kalendariam Manuale, 1896. tom. I. p. 502. 

egyházban sem t a r t a t ik a l i turgia tulajdon-
képpeni népnyelveken : ezen tény azonban nem 
egyházi parancs- vagy t i la lomnak az eredménye, 
hanem természetes történeti fejlődésnek. 

Igen, a görögök mind já r t kezdetben görögül, 
a syrek syrül, az örmények örményül t a r t o t t á k 
l i turg iá jokat , de természetesen ebből nem kö-
vetkezik, hogy a lat in egyház ma mindenüt t a 
nép nyelvén t a r t sa l i turgiáját . Mert a syr nép 
ma épp úgy nem ér t i l i turgikus nyelvét, mint 
a lat in egyházban a közönséges nép a latin 
nyelvet . Több mint hétszáz éve, hogy a syr 
nyelvet könyvekből kell t anuln ia annak, a ki a 
syr l i turg iá t é r ten i akar ja . De azért nem vál-
tozo t t a l i turgia nyelve, bár holt nyelv ez ma 
csakúgy mint , a lat in nyelv. Mert Syriában ma 
arab nyelven beszélnek. 

Épp ugy Egytomban, jelesen Alexandriában 
ma hasonlóképpen nem beszélik az egyptomi 
nyelvet, a kopt nyelvet, sem a görögöt. Hanem 
igen is az a rab nyelv i t t az uralkodó nyelv. 
Maguk a papok is csak nagy szorgalom- és 
munkáva l szereznek némi já r tasságot l i turgikus 
(kopt) iiyelvökbeo. De azért soha sem j u t o t t az 
alexandriai pa t r i a rkáknak eszökbe, hogy a nép 
kedveért szakitsanak őrségi l i turgikus nyelvök-
kel és arab nyelven t a r t sák l i tu rg iá joka t . A nép 
szükségleteiről az által gondoskodnak, hogy a 
leczkét és evangel iomot előbb kopt nyelven, 
azután arab nyelven olvassák. A papoknak pedig 
az á l ta l könyit ik a l i turgikus könyvek megér-
tését , hogy a kop t szöveg mellé arab fordi tás t 
mellékelnek.8) 

Róma jól ismeri e dolgokat, és midőn a 16. 
17. és 18. században a szakadár görögök, koptok, 
örmények és kaldok egyesültek az egyházzal, 
megengedte nekik, hogy régi kopt, örmény stb. 
nyelveken ta r thassák l i turg iá jokat . A kelet i 
r i tus i ránt i figyelemből á l l i to t ta a szentszék a 
nagy világ papnevelőt, a Collegium Urbanumot 
de propaganda fide 1627-ben. Már megelőzőleg 
XIII. Gergely pápa előbb ugyan 1577-ben görög 
papnevelőt ál l í tot t , 1584-ben pedig a Collegium 
Maroni tarum-ot szervezte. A Maroniták Collegi-
uma több min t kétszáz évig ál lot t fönn. Sok 
jeles férfiú kerül t ki ezen intézetből, a kik 
dicsőséget szereztek a maron i ta névnek. A folyó 
század elején szűnt meg ezen kollégium, midőn 
a francziák elfoglalták Rómát és az intézet 

8) Benaudot idézett könyve, torn. I. p. XLIV. 
11* 
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jószágait lefoglalták, a mikor is a Propagandába 
olvadt. XIII. Leo pápa ö Szentsége 1891. nov. 
30-án kel t „Sapienter olim" kezdetű apostoli 
levelében helyreál l i t ja a M roni ták kollégiumát. ") 
Idenim a Nobis expetere pu tabamus paternum 
Studium, quo in omnes Orientis Catliolicos affecti 
sumus . . . Sacerdos Maroniticae Nat iouis . . . in 
Collegio sedem habeat , quique sedulam det 
operám alumnis excolendis et exercendis in iis, 
quae ad Sacram Liturgiám a tque ad sacrorum 
ritus, Maronitarum proprios per t inent ." 

A ru thén és orosz pap növendékek kiképez-
te tésére XIII. Gergely pápa Wi lnában á l l i to t t 
papnevelőt . De mivel az orosz czár halálbünte-
tés t szabott az orosz növendékekre, a kik belép-
nek ez intézetbe, la t in szertartású növendékeket 
is bevet tek, a mi t azonban XIV. Benedek pápa 
megt i l to t t . 

Az örmények részére már XIII. Gergely pápa 
t e rveze t t 1584-ben Rómában kollégiumot, de 
halála megakadályozta te rve kivi telében. A mi t 
XIII. Gergely tervezet t , azt XIII. Leo pápa ha j -
t o t t a végre háromszáz év múlva 1883-ban „Be-
nigna H o m i n u m " kezdetű apostoli levelében, 
melynek V. pon t jában rendel i : „Alumni Armenio 
ritu cooptentur a Cardinali Pa t rono (Hassun)." 10) 
188S. jul. 25-én pedig „Pa te rna Caritas" kezdetű 
apostoli levelében -— melyben a szakadár örmé-
nyeket az egyházzal való unióra szóli t ja — azt 
mond ja az örmény papnövendékek kiképezteté-
sére néhány évvel előbb á l l i to t t kol légiumról: 
Omnia i ta acta sunt, u t Armeniae liturgiáé et 
linguae, quam vetustas e t elegantia commendat , 
debitus haberetur honor ; imo iam diu cautum, u t 
ex Eppis r i tu vestro Romae perpe tuo mora re tu r 
unus, cuius esset ini t iare sacris alumnos." 

Ezen felsorolt nyelvű egyházak együttvéve 
a kelet i (orientális) egyház fogalmának jegyei. 
E tá rgyról először XIV. Benedek pápa ér tekezet t 
behatóan 1V55. jul. 26-án kel t „Allatae sunt" 
kezdetű apostoli levelében, melyet a syr és örmény 
egyházaknak irt. 

Ezen levele 3. pon t j a szerint 4 féle szer-
t a r t á s van a kelet i egyházban. 

„Orientaient au tem Ecclesiam, omnibus no tum 
est, quatuor Ritibus constare, Graeco videlicet, 
Armeno, Syriaco et Coptico, qui sane Ritus uni-

9) Acta S. Sedis, vol. 24. p. 264. 
10) Acta Leonis XIII. 2. p. 9. . 

versi sub uno nomine Ecclesiae Graecae, au t 
Orientalis intel l iguntur ." 

IX. Pius pápa 1862. jan. 6-án Romani Pon-
tifices kezdetű Brevéjében két részre osztot ta a 
Propagandá t , ugy hogy az egyik rész a latin, a 
másik rész pedig a keleti egyház ügyeit fogja 
majd kezelni. A Propaganda ezen uj osztályának 
czime : Congregatio de propaganda fide pro nego-
ti is ritus orientális. 

A Propaganda ezen u j osztályának meg-
nyitása alkalmából 1863-ban egy római praela tus 
rövid beszédet t a r t o t t a keleti egyház ügyeiről. 
E beszéd t a r t a l m a eléggé t á j ékoz ta t j a az olvasót 
a kele t i egyházró l . u ) 

Kiinduló pontnak XIV. Benedek pápa emii-
t e t t felosztását veszi, hogy négy főága van a 
kelet i egyháznak. T. i. görög, syr, ö rmény és kopt. 

Az örmény egyház liturgikus nyelvén kivül 
főleg abban különbözik a többi 3 szertartástól , 
hogy az örmény egyház kovásztalan kenyere t 
használ, mig a többi kovászost. 

Az örmény egyháznak nincsenek mellékágai 
a többi há romnak vannak mellékágai. 

A syr szer tar tásnak ezek a fa ja i : a syr-kald 
és syr-maronita. Az eredeti syr szer tar tás Syriá-
ban fordul elő. A syr-kald pedig Mesopotámiában, 
Perzsiában és Kurdis tan-ban. Van sok syr-katho-
likus Malabar-ban is. A malabari syr kathol i -
kusok la t in apostoli Vikáriusokhoz ta r toz tak . 
Legújabban 1887. május 20-án „Quod jampr i -
dem" kezdetű Brévéjében XIII . Leo pápa más-
képp in tézkedet t . „Mandamus, u t peracta rituali 
separatione Catholicorum Syro-Malabarensium a 
Latinis, duo pro illis cons t i tuan tur Vicariatus 
Apostolid commi t t end i Episcopis Latinis, qui s^br 
assumant Vicarium Generalem Syro-Malabaren-
sem, privilegio condecorandum exercendi proprio 
ritu Pontificalia." ,2) Vagyis 10 év óta saját szer-
t a r t á sú vagyis syr-malabár vikáriusok kormá-
nyozzák őket. Ezen syr-malabár vikáriusok lat in 
püspökök vikáriusai, m i n t még a mult század-
ban is az egri latin püspöknek egyházmegyéje 
görög kath. hivei gondozásában görög kath. vi-
kár iusa volt. 

A görög szer tar tásnak több faja van : a) A 
tu la jdonképpeni görögök; ezek Görög- és Török-
országban laknak és jobbadán szakadárok. A 
görög szer tar táshoz ta r tozó katholikusok közöl 

u ) Vering, Archiv, 1863. 196. S. 
" ) Acta S. Sedis, vol. 19. 513. p. 



RELIGIO. 85 

emlí tés t érdemelnek az Italo-Graeci, ezek a meg-
felelő la t in püspököknek vannak alárendelve, 
b) A görög melchiták különösen Egyptomban. 
Melchi táknak (a héber meleh, király szótól) ne-
veztetnek azon kop tokka l szemben, a kik nem 
fogadták el a kalcedoni egyetemes zsinat ha t á -
rozatai t . Mivel a zsinat ha tá roza ta i t a császár 
is megerősí te t te , azért a görög katholikusok, a kik 
elfogadták a császár áJtal is megerős í te t t zsinati 
végzéseket, melchitáknak nevezték, c) Ide sora-
koznak a románok Erdélynek és a kelet i szer-
t a r t á s t követő szlávok, t. i. a ru thének és bol-
gárok. A tu la jdonképpeni görögök a görög nyel-
vet használják l i turgiá jokban, a görög melchi ták 
az atzh nyelvet, a románok a román nyelvet és 
a ru thének a szláv nyelvet. 

Végül a kopt szer tar tásnak ké t ága v a n : 
egyptomi kopt és abessiniai vagy aethiopiai kopt 
szertartás. 

í g y : I. Örmény szer tar tás . 
[ Tiszta syr. 

II. Syr szertartás. { Syr-maronit. 
1 Syr-kald. / ^ - k a l d . ( Syr-malawar. 
j Tiszta görög. 

III. Görög szer tar tás ' <*örö? m e l c h i t a -
Roman. 

I Szláv. { g u f h é n -
l Bolgár. 

IV. Kopt szer tar tás { Egyptomi. r { Aethiopiai vagy abessyniai. 

Nilles is á tve t t e Ka lendár iumába (1896. ki-
adás. LXI. 1.) a kelet i r i tus ezen felosztását. 

Nevezetes e részben, hogy a flórenczi zsina-
ton érdemlegesen szóba se jö t t az unióra lépő 
kelet ieknek liturgikus nyelve és szertartása. VII. 
Palaeologus János császár kijelentése (Sentent ia 
Impera tor i s ) végén követel i : „Neque ex ritibus 
nostrae Ecclesiae aliquid immute tu r . " l3) 

A hires Márk, görög efezusi metropol i ta 
levelére válaszolván Gergely, magnus protosyn-
cellus, csodálkozik, hogy Márk metropol i ta a 
nyelvkérdésről hal lgat . „Mirum,* cur iste vir et 
linguae diversitatem et varium indumentorum 
genus vitio non verterit.u 14) 

XIV. Benedek pápa „Allatae suntu kezdetű 
apostoli levelében megerősít i a flórenczi zsinat-
ról t e t t észrevételünket, midőn kijelenti 6. pont-
j ában : „Omnem curam collatam esse, ut err or es 

1 ] Binius, Cone. Gener. Cdoniae, 1618. torn. 4. 
p. 592. 

14) Ugyanott, p. 701. 

Catholicae Fidei adversi evellerentur, nunquam 
vero id actum esse, ut venerabűi Orientali Ritui 
de t r imen tum ullum inferretur ." 

Ugyanazon levele 18. pont jában pedig igy 
tanúskodik XLV. Benedek, pápa elődjei eljárásá-
ról az unióra lépőkkel szemben: „In reditu 
Graeeorum, Schismaticorumque Orientalium ad 
Catholicam Religionem curando, id unum Roma-
nis Pontificibus maxime curae fuit , u t ex illorum 
aDimis radici tus evellerent Arii, Macedonii,Nestorii 
a l iorumque errores, salvis t aman et intactis 
Rit ibus ac disciplina, quam ante Schisma ser-
vabant ." 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS 
DI VINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 

CONSTITVTIO APOSTOLICA 
DE PROHIBITIONS ET CENSVRA LIBRORVM 

LEO EPISCOPVS 
S E R V V S S E R V O R V M DEI 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Officiorum ac munerum, quae diligentissime san-
ctissimeque servari in hoc apostolico fastigio oportet, hoc 
caput atque haec summa est, assidue vigilare atque omni 
ope contendere, ut integritás fidei morumque christianorum 
ne quid detrimenti capiat. Idque, si unquam alias, maxime 
est necessarium hoc tempore, cum effrenatis licentia 
ingeniis ac moribus, omnis fere doctrina, quam serva-
tor hominum Jesus Chri-tus tuendam Ecclesiae suae ad 
salutem generis humani permisit, in quotidianum vocatur 
certamen atque discrimen. Quo in certamine variae profecto 
atque innumerabiles sunt inimicorum calliditates artesque 
nocendi : sed cum primis est plena periculorum intem-
perantia scribendi, disseminandique in vulgus quae prave 
scripta sunt. Nihii enim cogitari potest perniciosius ad 
inquinandos animos per contemptum religionis perque 
illecebras multas peccandi. Quamobrem tanti metuens 
mali, et incolumitatis fidei ac morum custos et vindex 
Ecclesia, maturrirae int^ll-xit, remedia contra eiusmodi 
pestem esse sumenda: ob eamque rem id perpetuo stu-
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duit, ut homines, quoad in se esset, pravorum librorum 
lectione, hoc est pessimo veneno, prohiberet. Veheineus 
hac in re studium beati Pauli viderunt proxima originibus 
tempóra : similique ratione perspex ;t sanctorum Patrum 
vigilantiam, iussa episcoporum, Conciliorum décréta, omnis 
consequens aetas. 

Praecipue vero monumenta litterarum testantur, 
quanta cura diligentiaque in eo evigilaverint romani 
Pontifiices, ne haereticorum scripta, malo publico, impune 
serperent. Plena est exemplorum vetustas. Anastasius I 
scripta Origenis perniciosiora, Innocentius I. Pelagii, Leo 
magnus Manichaeorum opera omnia, gravi edicto damna-
vere. Cognitae eadem de re sunt litterae decretales de 
recipiendis et non recipiendis libris, quas Gelasius op-
portune dedit. Similiter, decursu aetatum, Monotheletarum, 
Abaelardi, Marsilii Patavini, Wicleffi et Hussii pestilentes 
libros. sententia apostolicae Sedis confixit. 

Saeculo autem decimo quinto, comperta arte nova 
libraria, non modo in prave scripta animadversum est, 
quae lucem aspexissent, sed etiam ne qua eius generis 
posthac ederentur, caveri coeptum. Atque hanc providen-
tiam non levis aliqua caussa, sed omnino tutela honestatis 
ac salutis publicae per illud tempus postulabat : propterea 
quod artem per se optimam, maximarum utilitatum paren-
tem, christianae gentium humanitati propagandae natam, in 
instrumentum ingens ruinarum nimis multi celeriter deflexe-
rant. Magnum prave scriptorum malum, ipsa vulgandi 
celeritate maius erat ac velocius effectum. Itaque salu-
berrimo consilio cum Alexander VI, tum Leo X decessores 
Nostri, certas tulere leges, utique congruentes iis tempo-
ribus ac moribus, quae officinatores librarios in officio 
continerent. 

Mox graviore exorto turbine, multo vigilantius ac fortius 
oportuit malarum haereseon prohibere contagia. Idcirco 
idem Leo X, posteaque Clemens VII gravissime sanxerunt, 
ne cui legere, neu ret inere, .Lutheri libros fas esset. Cum 
vero pro illius aevi infelicitate crevisset praeter modum 
atque in omnes partes pervasisset perniciosorum librorum 
impura colluvies, ampliore ac praesentiore remedio opus 
esse videbatur. Quod quidem remedium opportune primus 
adhibuit Paulus IV decessor Noster, videlicet elencho 
proposito scriptorum et librorum, a quorum usu cavere 
fideles oporteret. Non ita multo post TriJentinae Synodi 
Patres gliscentem scribendi legendique licentiam novo 
consilio coërcendam euraverunt. Eorum quippe voluntate 
iussuque lecti ad id praesules et theologi non solum au-
gendo perpoliendoque Indici, quem Paulus IV ediderat, 
dedere operam, sed Regulas etiam conscripsere, in editione, 
lectione, usuque librorum servardas: quibus Regulis Pius 
IV apostolicae auctoritatis robur adiecit. 

Verum salutis publicae ratio, quae Regulas Triden-
tinas initio genuerat, novari aliquid in eis, labentibus 
aetatibus, eadem iussit. Quamobrem romani Pontifices 
nominatimque Clemens VIII, Alexander VII, Benedictus 
XIV. gnari temporum et memores prudentiae, plura 
decrevere, quae ad eas explicandas atque accommodandas 
tempori valuerunt. 

Quae res praeclare confirmant, praecipuas romanorum 
Pontificum curas in eo fuisse perpetuo positas, ut opinio-

num errores morumque corruptelam. geminam hanc civi-
tatum labem ac ruinam, pravis libris gigni ac disseminari 
solitam, a civili hominum societate defenderent. Neque 
fructus fefellit operam, quam diu in rebus publicis admi-
nistrandis rationi imperandi ac prohibendi lex aeterna 
praefuit, rectoresque civitatum cum potestate sacra in unum 
consensere. 

Quae postea consecuta sunt, nemo nescit. Videlicet 
cum adiuncta rerum atque hominum sensim mutavisset 
dies, fecit id Ecclesia prudenter more suo, quod, perspecta 
natura temporum, magis expedire atque utile esse homi-
num saluti videretur. Plures Regularum Indicis praescri-
ptiones, quae excidisse opportunitate pristina videbantur, 
vel decreto ipsa sustulit, vel more usuque alicubi invale-
scente antiquari benigne simul ac provide sivit. Recentiore 
memoria, datis ad Archiepiscopos Episcoposque e princi-
patu pontificio litteris, Pius IX Regulám X magna ex 
parte mitigavit. Praeterea, propinquo iam Concilio magno 
Vaticano, doctis viris, ad argumenta paranda delectis, id 
negotium dedit ut expenderent atque aestimarent Regulas 
Indicis universas, iudiciumque ferrent, quid de iis facto 
opus esset. Uli commutandas, consentientibus sententiis, 
iudicavere. Idem se et sentire et petere a Concilio plurimi 
ex patribus aperte profitebantur. Episcoporum Galliae 
extant hac de re litterae, quarum sententia est, necesse 
esse et sine cunctatione faciendum, ut illae Regulae et 
universa res Indicis novo prorsus modo nostrae aetati 
melius attemperato et observatu faciliori instaiirarentur. 
Idem eo tempore iudicium fuit Episcoporum Germaniae, 
plane petentium, ut Regulae Indicis . . . recenti revisioni 
et redactioni submittantur. Quibus Episcopi concinunt ex 
Italia aliisque e regionibus complures. 

Qui quidem omnes, si temporum, si instituto-
rum civilium, si morum popularium habeatur ratio, 
sane aeque postulant et cum materna Ecclesiae sanctae 
caritate convenientia. Etenim in tam celeri ingeniorum 
cursu, nullus est scientiarum campus, in quo non litterae 
licentius excurrant : inde pestilentissimorum liborum quo-
tidiana colluvies. Quod vero gravius est, in tam grandi 
malo non modo connivent, sed magnam licentiam dant 
leges publicae. Hinc ex una parte, suspensi religione animi 
plurimorum : ex altera, quidlibet legendi impunita copia. 

ïïisce igitur incommodis medendum rati, duo facienda 
duximus, ex quibus norma agendi in hoc genere certa et 
perspicua omnibus suppetat. Videlicet librorum improbatae 
lectionis diligentissime recognosci Indicem ; subinde, matu-
rum cum fuerit, ita recognitum vulgari iussimus. Prae-
terea ad ipsas Regulas mentem adiecimus, easque decre-
vimus, incolumi earum natura, efficere aliquanto molliores, 
ita plane ut iis obteuaperare, dummodo quis ingenio malo 
non sit, grave arduumque esse non possit. In quo non 
modo exempla sequimur decessorum Nostrorum, sed 
maternum Ecclesiae studium imitamur : quae quidem nihil 
tam expetit, quam se impertire benignam, sanandosque 
ex se natos ita semper curavit, curat, ut eorum infirmitati 
amanter studioseque parcat. 

Itaque matura deliberatione, adhibitisque S. R. E . 
Cardinalibus e sacro Consilio libris notandis, edere Dé-
créta Generalia statuimus, quae infra scripta, unaque 



RELIGIO. 87 

cum hac Constitutione coniuncta sunt : quibus idem 
sacrum Consilium posthac utatur unice, quibusque catho-
lici homines toto orbe religiose pareant. Ea vim legis 
habere sola volumus, abrogatis Regulis sacrosanctae Tri-
dentinae svnodi iussu editis, Observationibus, Instructione, 
Decretis, Monitis, et quovis alio decessorum Nostrorum 
hac de re statuto iussuque, una excepta Constitutione 
Benedicti XIV Sollicita et provida, quam, sicut adhuc 
viguit, ita in posterum vigere integram volumus. 

(Folytatjuk.) 

ÉGETŐ KATHOLIKUS KÉTDÉSEK. 
Az apostoli király legfőbb kegyúri joga, kath. auto-

nomia, kath. tudomány-egyetem. 

Irta : Dr Wurster József', az egyházjog és történelem 
ny. r . tanára. 

(Folytatás.) 

Róma és az egyetemes egyház közös sorsa levén a 
küzdelem, miatta a legádázabb harczban sincs okunk 
aggódni, mert irva van: „Portae inferi non praevalebunt 
adversus eam." Matth. 16. 18. 

A vatikáui zsinat alkalmából Döllinger a német 
egyháztörténetirók pharosa s utóbb az ó-katholiczizmus 
megteremtője, tudomány-gőgjétől elszédítve Herostrates 
dicsőségére áhítozott égő fáklyát ragadott, hogy a sz. 
Péter szikláján épült egyházat lángba borítsa. A németek 
vasembere, Bismarck, ki a franczia császárságot leteritette 
és a német protestáns császárságot megalapította, az ó-
kathohkusokhoz fegyvertársul csatlakozott. Es mi történt? 
Döllinger az ó-katholiczizmus feje a Vatikánból viszsza-
csapó lángok által megragadtatva, mint egykoron a babi-
loni három if jút tüzes kemenczében megégetni készülő 
poroszlók — porrá égett. A német ó-katholiczizmusnak 
csak kialvófélben lévő hamuját látjuk. A német kultur-
harcz romjaiban hever. Bismarck, a hatalmas vaskan-
czellár, kinek millió számban szuronyok rendelkezésre 
állottak, a vatikáni aggastyán fogoly előtt meghátrált, 
épen ugy, mint 1450 év előtt ugyancsak Róma kapuinál, 
a magyarok elődei e három világrészt remegésbe ejtő és 
Isten ostorának elnevezett hunnok vezére Atilla, a 
mostani pápa elődje I. Leo előtt tiszteletteljesen vissza-
vonult, örök bizonyságául annak, hogy az igazság ellen a 
hatalom tehetetlen. A vatikáni aggastyán az ellenei szította 
lángtenger közepette még folyton sértetlen, naponta 
hangoztatja imáiban a babiloni tüzkemenczében sértetlenül 
megőrzött és imádkozó ifjak ezen énekét: „Benedicite 
omnia opera domini Domino: laudate et superexaltate 
eum in secula." Dan. III. És ma már Döllinger, a német 
egyháztörténetirók egykori lángelméje, kialudt, egykori 
pharosa, büszkesége — csak volt, csak gyászos emlékét 
ismerjük és komor sötétség borult ravatalára. 

Ugyanezen időben a német kánontudomány óriás 
alakja : Schulte felfuvalkodottságában a tudomány fegy-
verével rohamot intézett sz. Péter sziklája ellen, de a 
szikláról legördülő kövecske az óriás cseréplábát szét-
zúzta és az, miként egykoron Nabukodonozor óriás szobra, 
Dan. II. 34. — összeroskadt, romhalmazzá vált. És a 

Vatikán szikláján ma is rendületlenül álló aggastyán 
gyenge hangon adott parancsai előtt öt világrészben élő 
alattvalóinak milliói tiszteletteljesen meghajolnak. 

Ez volt s ez lesz mindenha sz. Péter sziklája 
ostromlóinak közös sorsa. 

A magyar jogtudósok és történészek némelyike 
ilyféle sz. Péter sziklája ellen irányított hadjáratra készül-
Szt. István első apostoli királyunknak II. Szilveszter 
pápától nyert és napjainkig tényleg gyakorolt különös 
privilégiumait, apostoli kiváltságaikat kétségbe vonják ; a 
magyar sz. koronáról a keresztet, e nagy és rendkívüli 
kiváltság kétségbe vonhatatlan, mert kiáltó jelvényét eltá-
volítani óhajtanák s az egyházi kiváltságok teljét a ma-
gyar államfönség — egyházi téren eddig nem ismert és 
nem érvényesített — eszméjéből, mint forrásból, szár-
maztatják. 

Nem kutatjuk ezen törekvések sorsát, de igenis 
kutatjuk és érdeklődünk a magyar nemzet sorsa iránt, a 
melyet a pápaság a vész napjaiban mindig szivén hordott, 
a mely magyar nemzet sorsa ezredévünk végéig az apos-
toli király ezen rendkívüli nagy kiváltságaiban kereste 
és találta fel mindig egyik biztositékát. 

A magyar nemzetet Petőfink méltán Isten kedvencz 
népének mondja. És csakugyan, ki tagadhatná, hogy Isten 
választott népe vagyunk ? Ezer év előtt kiszakított bennün-
ket Ázsia vad népei köréből, és miként egykoron Izrael 
népe ősatyját Kaldea földéről a tejjel és mézzel folyó 
Kánaánba vezette, ugy vezérelte Árpád honalapitót és 
helyezte népével Európa szivébe. A Gondviselés népünket 
a keresztény kulturával megismertette, ép ugy, a mint 
Izrael népét az igazi vallás tanaira oktatta. De ne felejt-
sük el : midőn Izrael népe az igaz Istentől elfordult s a 
pogány isteneknek áldozott, pogány erkölcsöket követett, 
Isten ostora sújtotta e hűtlen népet ; templomuk, városuk 
elpusztult, és a világ minden tájékára szétszórva, meg-
szűntek nemzet, megszűntek külön nép lenni. 

Azért minden igazi magyar, a ki népét szereti, a 
ki hazáján csüng, nem fogja ezen ország oszlopát, a vallást 
s az ezzel szorosan összefüggő erkölcsöt bolygatni, hanem 
ellenkezőleg, azon lesz, hogy a vallás szent emlékei, 
jelvényei, kiváltságai sértetlenek maradjanak és az orszá-
gok talpköve, a tiszta erkölcs mindinkább szilárduljon ; 
azon lesz, hogy a társadalom nem csak alsó, hanem felső 
rétegeiben, a magyar intelligencziában is ezen felfogás, 
érzelem és cselekvésmód érvényesüljön. 

Ámde hogyan érvényesüljön ezen ország többséget 
képező lakóinak és kath. intelligens elemének a vallá-
sunk tana és erkölcseire vonatkozó nemes óhaja, ha nin-
csenek felső tanodáink, nincs tudomány-egyetemünk? 

Hazánk nagynevű főpapjai : Pázmány, Lósy, Lippay, 
Széchenyi György és Pál, Kisdy, Foglár, gróf Barkóczy, 
gróf Esterházy és báró Szepesy Ignácz, akkor midőn az 
egyház és állam közti viszony még zavartalan volt, mi-
dőn a mai ádáz harcz előjeleiben sem létezett, szent 
ügyünk iránti lelkesültségtől áthatva sastekintettel látták, 
mit rejthet méhében a jövő, és százezrekre rugó, a haza 
s egyház oltárára tett alapitványaikkal kath. egyetemet, 
kath. joglyceumokat létesítettek, hogy a hazának kath. 
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intelligencziát, edzett harczosokat neveljenek, a kik egy-
házunk jogait, javait minden jogtalan külmegtámadás 
ellen a tudomány fegyvereivel győzedelmesen megvédjék 
és a magyar egyh áz fenáliását ezredekre biztositsák. 

Es mi mit tettünk az ősök lángbuzgalmával léte-
sített intézetek anyagi dotálása, szellemi igazgatása ügyé-
ben ? Hol van az eleink jóstekintetével előre jelzett magyar 
kath. intelligenczia ? Mintha a magyarok Istene vaksággal 
vert volna meg bennünket: a vész napjaiban, a csata 
szia helyén élve, nem látjuk jogaink elkobzását; egyetlen 
felső tudományos tanintézetet nem alapítottunk, sőt az 
ősöktől örökség gyanánt hagyott eg\ etlen kath. egyete-
met is elvesztettük, f's az általuk létesített felső tudomá-
nyos intézetek összeroskadását, elleneink győzelmes előre-
nyomulását, muzulmáni rezignáczióval nézzük. 

Őseink a pogány török berohanása alkalmával a 
keresztény kultura megmentésére, mint az uj szövetség 
Makkabeusai, vagyonukat, ékszereiket, templomaik kin-
csét, szent edényeit a haza oltárára felajánlották, életü-
ket, vérüket feláldoztak. Nekik köszönhetjük, hogy fenn-
áilásunk ezredik évét ünnepelhettük. 

Es mi a nyugotról hazánkba beözönlő hitetlenség, 
a pogány török és tatárnál is veszedelmesebb, mert a 
szabadság álarcza alá rejtőző, mert a pogányságnál is 
gonoszabb elvekkel kecsegtető, a keresztény vallást gú-
nyoló, a keresztény erkölcsöket megmételyező, a keresz-
te'ny kulturát létele rneiben fenyegető ezen ármányos 
ellenség ellen, a nagy egyházi vagyonnak még teljes bir-
okában mit tet tünk? Követtük azon fösvény példáját, a 
ki gondosan tartogatja, gyűjtögeti azon vagyont, melyet 
sem ő, sem övéi, csak nevető örökösei majdan élvezni 
fognak. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 6. Az erdélyi coadjutor rövid élet-

rajza. — 
Magyarországnak s talán jelenleg az egész keresztény 

világnak legifjabb püspöke hetedik gyermeke a nagyhírű 
Majláth György országbírónak, a kinek tragikus halála 
annak idején az egész országot megrendítette. 1864. szep.-
tember hó 24-én született a baranyamegyei Bakóczán, a 
család kies nyaralóhelyén. Elemi és középiskolai tanul-
mányait otthon végezte Döbrössy Alajos, a pécsi püs-
pöki tanítóképző-intézet jelenlegi igazgatójának vezetése 
alatt, aki mindent elkövetett, hogy a szülők mintaszerű 
vallásosságát és hazafiságát a gyermek lelkébe átplántálja. 
Érettségi v z-gálatát a budapesti 11. kerületi egyetemi 
főgimnáziumban tette le kitűnő eredménynyel, majd a 
strassburgi egyetemre ment, a hol a jogi fakultásra irat-
kozott. 

Két évet töltött itt. De közbejött édes atyjának 
szomorú halila, ami annyira megreditette, hogy ott 
hagyta a jogi pályát, azzal a világi élet minden káp-
rázatos előnyeit, s a vallásos lelkének egész melegével az 
egyházi rendbe lépett, pappá lett. 

Theologiai tanulmányait mint a Pázmány-intézet 
növendéke a bécsi egyetemen végezte fényes eredmény-
nyel. 1887. okt. 7-én szenteltetett pappá s első miséjét 

Lollok, akkor esztergomi kanonok (később lemondott és 
lazarista lett) manuductorsága mellett végezte. Simor 
bibornok herczegprimás az esztergomi papnövelde tanul-
mányi felügyelőjévé tette a fiatal papot. 

Két évvel ezelőtt, mikor Molnár apát Budapestre 
költözött, hogy onnét vezesse a néppárt szervezését? 
Majláth gróf lett az ő helyettese Komáromban. A komá-
romi hivek nem felejtik el ezt a két esztendőt soha. 
Negyvenezer forinton a saját költségén iskolát építtetett 
nekik a helyettes plébános, felállította a kath. legény-
egyletet és a szegények istápolásán működő Szent-Vineze-
egyletet. Hitének elveiből mit sem adott fel s emellett 
kitudta vívni a másvallásnak tiszteletét, becsülését is. 
Népmissiót tartott, gyóntatott, prédikált, mindenben 
mint igazi Jézus szive szerinti pap. 

Apja halála után testvéreivel együtt ő is grófi 
rangot kapott, de a főrendiháznak csak két év óta tagja. 
Az egyházpolitikai tárgyalásokon részt vett s a kormány 
ellen szavazott. 

Ad multos annos ! 

Belgrád, jan. 29. A konstantinápolyi pcttriarka ösz-
szetüzése Szerbiával. — 

Az „ökumenikus" patriarka közt egyfelől, Szerbia és 
Montenegro közt másfelől kitört viszály a keleti egyház-
ban véghez menő átalakulás történetéhez igen becses 
adalékokkal fog járulni. Uj bizonyítékokat fog szolgál-
tatni azoknak a meggyőződéséhez, kik a Balkán félszigeten 
levő országok vallási fejetlenségét már elviselhetet-
lennek tartják. Azon tények, melyeket elő fogok adni, 
minden európai embert kell hogy érdekeljenek, de külö-
nösen érdekelni fogják azokat, kik a XIII. Leo pápa 
által felvetett nagy vallási eszmével, a keleti szakadár 
egyházak visszaegyesülésével legalább lélekben foglal-
koznak. 

Köztudomásu tény, hogy a konstantinápolyi patriar-
kátus, megfeledkezve arról, a mit ökumenikus vagyis 
egyetemességet jelentő czimében hirdet, vak eszközévé 
t- t te magát a görög nemzeti terjeszkedésnek a szerb 
és bolgár nemzeti érdekek megkárosításával. így volt 
ez kezdet óia Mikor a törökök 1453-ban Konstan-
tinápolyt elfoglalták, ez a körülmény a konstantiná-
polyi patriarkátus magatartásán mit sem változtatott. A 
Fanarból (székhelye, palotája a konstantinápolyi patriar-
kátusnak) folytatták a megszokott eljárást: görög nem-
zetiségű püspököket raktak Szerbia és Bolgárország 
főpásztori székeibe. Ezek, született pénzsovár és bujtogató 
természetű nemzedék, hagyományos kapzsisággal nyúzták 
a rájok nézve idegen népséget, hogy behajtsák a rengeteg 
összeget, melybe nekik főpásztori állásuk Konstantiná-
polyban került. Alattvalóikat kötelezték, hogy a liturgiát 
görög nyelven hallgassák. *) 

A török iga alul fölszabadult Szerbia és Bolgár-
ország a konstantinápolyi egyház védnöksége alul is 

*) Megjegyzendő, hogy ennek a tudósításnak veleje a Stross-
mayer-féle iskolához tartozó „ Altoman * tollából származik. De nagyon 
tanulságos. Világosságot dérit arra ahirre, mely tegnapelőtt jelentette, 
hogy a konstantinápolyi patriarka lemondott. A szeri;. 

, , 
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emanczipálták magukat. Szerencsétlenségre, a fanarióta 
csapás rajta maradt az ottomáu hatalom aiatt levő exar-
chiákon (egyházi tartományokon) és Bosnyákország, vala-
mint Herczegovina keleti egyházain, úgyszintén Ó-Szerbia 
két vilajetjén (kormányzóságán), Kossovón és Monastiron. 
Hosszú küzdelem után, és Oroszország Szerbia és Monte-
negro együttes fellépésére a patriarkátus végre a prizrendi 
érseki székre nézve engedett, ugy hogy azt Dionysios 
sz^rb származású metropolita foglalta el. Világos, hogy 
ez az engedmény is csak akkor következett be, miután a 
magas porta ultimátumot küldött a patriarkátus nyakára, 
világos jeleül a hires „apostoli" egyház (igy nevezi 
magát konstantinápolyi szakadár egyház) nagy sza-
badságának. E/után meglehetősen békésen folytak a 
dolgok, mig ugy vagy hét-nyolcz hét előtt uj, elkesere-
dett küzdelem tört ki a görög terjeszkedés és Szerbia s 
Montenegro között. 

Üskübben (szerbül Skoplye) a kossovói kormányzó-
sa'g előkelő városában, mely hajdan a régi szerb czárok 
székhelye vala, meghalt a szerb nemzetiségű Methodius 
metropolita. A patriarkátus zsinata e hir hallatára sietve 
összeült, és daczára, hogy Antymios patriarka, Szerbia és 
Montenegro minisztereinek, Gyorgyevicsnek és Bakicsnak 
megnyugtató nyilatkozatokat tett, az ü3kübi metropolita 
székére megválasztatta Ambrosiust, egy pénzsovár és 
fanatikus görögöt. Ezt a „kánonellenes" választást érte-
kezlet előzte meg, melv a patriarka és Szerbia minisztere 
közt folyt le. Methodius metropolita halála után mindjárt 
a következő napon Gyorgyevics Vladán szerb miniszter a 
patriarkátusba sietett. 0 szentsége Antymius patriarka 
azzal fogadta őt, hogy még nem érkezett hozzá hir a 
jeles főpásztor haláláról. Három óra időköz után a szerb 
miniszter visszatért. Ekkor a patriarka ezt felelte: „A 
szomorú esetről már kaptunk értesítést; jövő kedden elő-
vesszük a kánoni választást." Egyúttal Antymius patriarka 
megigérte a szerb miniszternek, hogy az elhunyt helyébe 
a boldogult protosynceljét (általános helynökét) Nikiforosz 
szerb papot fogja megválasztatni. *) Szerbia minisztere 
megelégedve távozott a Fanarból. Sajnos, az egész csak 
altatás volt ! 

Nem is kedden, hanem előtte való nap, hétfőn történt 
meg a zsinat titkos ülése. Elképzelhetni a hatást, melylyel 
a zsinat és az ő választása Szerbia, Montenegro és Orosz 
ország követeire gyakorolt. A szerb lapok egyik anekdotát 
a másik után közlik arról a minősíthetetlen eljárásról, 
melyet Antymius patriarka Szerbia és Montenegro köve-
tei iránt tanúsított. A byzantin guny és ravaszság újra 
napvilágra került és pedig nagyon lealázólag a két szerb 
államra nézve, melyek a konstantinápolyi ökumenikus 
egyház szentségébe oly naivul hisznek. íme egy példája 
ennek a naivitásnak. Gyorgyevics szerb követ a patriarká-
tusba siet és szigorú hangon okát követeli a tegnapi 
Ígérettel ellenkező eljárásnak. „Ő szentsége", Antymius, 
mintha semmit se tudna a dologról, akadozva ezt felelte: 
„Meglehet, hogy önnek az Ígéretet tettem ; de én már 
öreg vagyok ; megfeledkeztem róla. Önnek mily fényes 
az emlékező tehetsége ! Nem mondhatok a dologról egye-

*) Ez is szabad választás akar lenni? Ilyen a keleti egyház 
kánonszerüsége ! 

bet, ön még fiatal ember barátom." Es Gyorgyevics ur 
ifjúságára kiállitott eme bizonyítványával (pedig már 50 
éves) megelégedve távozott. Azaz, talán még sem volt 
egészen megelégedve a dologgal. Alig hogy távozott ő, 
jött Montenegro követe, Bakics, a ki már más hangon 
beszélt. „Szentséges patriarka, ön engem megcsalt. Éa 
többé a patriarkátus küszöbét át nem lépem ; egyenesen 
a magas portával fogok tárgyalni." A patriarka vála-
szolá : „Fölösleges. Mindjárt meglátszik, hogy ön mon-
tenegrói, csupa tűz és láng. mint valamennyi honfitársa. 
On méltó képviselője államuknak. Szeretem önt látni. 
Jöjjön gyakrabban." Es Bakics ur szintén boldogan távo-
zott, miután a honfiainak szóló bókokat hallotta. 

A patriarkátus csúnya játéka a két szerb országban 
nagy vihart támasztott. Üskübben a nép a protosycelloszt 
kényszeritette, hogy a liturgiát görög helyett ó-szláv 
nyelven végezze; a templomból a görögöket kikergette és 
készületeket tett az ellenállásra. Az uj görög püspök 
tiltakozott s a templomot lepec jételtette. A nép a püs-
pök pecsétjét a székesegyház ajtajáról leszakította. A 
török pasának kellett közbelépni, a ki a pecsétet újra 
feltétette, de azt katonasággal kellett őriztetni. A moha-
medán katonaság gúnyos megjegyzéseket kiáltott a ke-
resztények felé : „Nézzétek, hogy szeretik egymást ezek 
a názáretiek!" 

Ezalatt Szerbiában népgyüléseket tartottak, melye-
ken kárhoztató határozatokat hoztak a konstantinápolyi 
patriarka ellen. Ilyen volt például a vranjai határozat, a 
melynek szövege ez: „A patriarkátus, Ambrosius megvá-
lasztása által az üskübi székre, elvesztette a jogot, hogy 
magát ökumenikusnak (egyetemes patriarkának) nevez-
hesse." 

Ugy látszik, hogy időközben Szerbia és Montenegro 
követei a patriarkátust szakadással fenyegették. A helyzet 
igen feszült és igen komoly. A török birodalomnak ez a 
része is tehát kész a forradalomra. A konstantipályi 
patriarkátus is, ugy látszik, utolját járja. A külön-
féle nemzetiségek mind nemzeti, autokephal egyházakat 
alkotnak és sorban elszakadnak a büszke konstan-
tinápolyi egyháztól, mely bár még csak apostoli 
vagyis valamely apostoltól alapított egyháznak sem 
mondhatja magát, mégis az apostoli egyházak fejével, a 
rómaival merészelt az egyházi kormányzásban való egye-
tesség jogigényével sikra szállni. Minden emberi nagyra-
vágyás előbb utóbb megbukik ; Isten akarata megmarad 
mindörökre ! 

V E G Y E S E K . 
A róm. kath. egyházban van jelenleg, a római 

„Gerachia Cattolica" nevű évkönyv szerint, 59 élő bibor-
nok, 2 in petto, 8 lat. és 6 gör. szertartású patriarka, 
174 1. sz. érsekség, 714 1. sz. püspökség, 18 g. sz. érsek-
ség, 53 g. sz. püspökség, 17 praelatus nullus. 1896-ban 
elhunyt 9 bibornok, 9 érsek, 50 püspök, 1 nullius apát. 

— Vilmos császár és Szász Károly megegyeznek 
annak kijelentésében, hogy a polgári házasság, sem a 
lutheránus, sem a kálvinista vallás elvei szerint nem házas-
ság. Hát akkor minek beszélnek „polgári házasság"-ról, 
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minek hoztak reá nézve „kötelező" törvényt, s minek 
tartják fenn ezt a „nem házasság"-féle kényszer „házas-
ságot." ? 

— Vaszary-ünnep Keszthelyen. Keszthely város 
közönsége előtt emlékezetesek maradnak 1896. év szep-
tember havának 5 — 9-ik napjai. Emlékezetesek maradnak 
pedig azért, mert Keszthely lakossága e napokon üdvözöl-
hette nagy szülöttjét Vaszary Kolos^bibornokot, Magyar-
ország herczegprimását. Ezen napok emlékére elhatározta 
a város képviselőtestülete, hogy a biboros egyháznagy, a 
város szülöttjének arczképét a város diszterme részére 
lefesteti. Vaszary János festőművész most ezt a képet 
már megküldötte. A város elöljárósága a herczegprimás 
arczképét 9 hó 12-én, születése évfordulóján fogja ünne-
pélyesen lelepleztetni. A leleplezés napján a város utczái 
lobogódiszt öltenek s délelőtt 9 órakor ünnepélyes isteni 
tisztelet lesz, ezt követi a képviselőtestület disz-ülése, 
melyen az alkalmi ünnepi szónoklatot Lénárd Ernő kir. 
közjegyző, kiváló szónok tartja. 

— Egy plébániával kevesebb Budapesten. Nem 
hogy előbbre mennénk, hanem hátra esünk. Az a hir 
kering, hogy Budapest főváros tanácsa a régi Rókus-
kórházzal kapcsolatos plébániát, miután a kórház mostani 
helyéről ki fog költözni, meg akarja szüntetni. Ezt semmi 
esetre sem lehet megengedni. A nagy Kerepesi-uton a 
Rókus-kórház helyén nagy plébánia templomot kell a 
városnak épiteni s a plebánáit ott kikerekítve és megna-
gyobbítva okvetetlenül fenn kell tartani. Az egész Andrássy-
uton és az óriás Körúton úgyis pogány módra építkezett 
a főváros. Templomot a főváros e két legnagyobb erén 
egyet sem tervezett, egyet sem épített. A Rókus-kórház 
helye a pesti oldal kellő közepén van. It t a templomot 
és plébániát feladni nem lehet, nem szabad. 

— A vallástalanok nyilvántartása. A honboldo-
gitó egyházpolitikai reformok káros hatása, nyűge mind-
jobban kitűnik a gyakorlatban. A statisztikai adatok 
halmazának összegyűjtésével, a felesleges bürokratikus 
sallangokkal agyonterhelt anyakönyvvezető hivatalok az 
eddigi munkát sem győzik s még ujabb terheket rónak 
reájuk és a közigazgatási hivatalokra is. A felekezet-
nélküliek vagyis vallástalanok száma, törvény védelme alatt 
rohamosan szaporodik s mind többen igyekeznek a vallás 
és felekezetek kötelékei alól magukat kivonni. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter szétküldött körrendeletében 
utasítja a főszolgabíró és polgár-mesteri hivatalokat, hogy 
a felekezeten kivül állókat nyilvántartsák s az erről szóló 
kimutatásokat legkésőbb február végéig küldjék be az 
orsz. statisztikai hivatalnak. 

— A vallási és tanaimányi alapok el lenőrzése. 
A vallás és tanulmányi alapokra felügyelő és azok keze-
lését ellenőrző időleges bizottság albizottsága folyó évi 
február hó 11-én, csütörtökön, délután 4 órakor, Samassa 

József egri érsek elnöklete alatt ülést tart, melynek 
tárgyát az 1895. évi zárszámadás és az 1897. évi költség-
vetés fogja képezni. 

— Ez Sem rossz Ízlés. Francziaország ifjú külügy-
minisztere, Hanotaux, hogy a franczia akadémiába, a hal-
hatatlanok közé bejusson, elhatározta, hogy megírja 
Richelieu bibornoknak, a franczia akadémia alapitójának 
életrajzát. Már a harmadik kötetnél van. Igen érdekes 
könyv. Richelieut kora legnagyobb államférfiának tar-
tották és tartják. Egy izben a mi legnagyobb embereink 
egyikének Pázmány Péternek is meg kellett vele bir-
kóznia a római kúriánál. Két óriás szellem küzdelme volt 
e diplomácziai küzdelem, és bár Pázmányunk, mert a 
pápa a franczia, nem a császári irányzás felé haj-
lott, nem sikerült a „nagy" Richelieut a nyeregből 
kiütnie, de sikerült nagy elenfelét egész diplomácziá 
jávai együtt hatalmasan kifárasztani. Hanotaux fran-
czia külügyminiszter Richelieuről irt életrajzának vég-
eredménye és főtanusága gyanánt azt tünteti fel, 
hogy „tartós alkotások létre hozására a mindennapi 
erőfeszítések egész halmaza szükséges." Érdekes az is, a 
mit Richelieu életéből további tanulságul megállapít: 
„Érdem és szerencse nem elégségesek, u. m. ; mindezek fölött 
az akarás és állhatatosság mérhetetlen erejének kifejtésére 
van szüksége annak, a ki valami tartósat akar alkotni." 
„Le mérité et le bonheur ne suffisent pas: mais il faut 
aussi et par-dessus tout, une énorme dépense de volonté 
et de persevérance." 

— A katholikus tudósok Freiburgban tartandó 
IV. kongreSSZOSáhOZ tagokul ujabban csatlakoztak és a 
kitett összegeket lefizették a következők : Dr Rolny Frigyes, 
theol. tanár Szepeshely 5 frt, Fertsek Nándor kanonok 
Szepeshely 2 frt, dr Zimmermann Ignácz kanonok Szepes-
hely 2 frt, Hradszky József kanonok Szepeshely 2 frt, 
Richnavszky Pál kanonok, püsp. helyettes Szepeshely 2 frt, 
Horváth Viktor kanonok Szepeshely 2 frt, Hillay Neit 
kanonok Szepeshely 2 frt, Kostiálik István kanonok Szepes-
hely 5 frt, Andrasovszky István segéd-t. Szepes-Váralja 
1 frt, Zemancsik István pleb. Szepes-Váralja 2 frt, dr 
Kádár Ambrus kanonok Szatmár 5 frt, Henny Sebestyén 
prépost pleb. Makó 5 frt, Grócz Béla prépost-pleb. J^ndrőd 
5 frt, Vágner József kanonok Nyitra 5 frt, Hyross Mihály 
prelátus, kanonok Beszterczebánya 5 frt, Telekessy János 
esp.-plébános Hanusfalva (Sárosm.) 5 frt, Hemmen Ferencz 
prépost kanonok Temesvár 5 frt, dr Kalocsay Alán orsz. 
képv. Budapest, VIII., József-k. 28. 2 frt, dr Vaszary 
Kolos biboros-herczegprimás Budapest 20 frt, dr Povischil 
Richárd Kalocsa 5 frt, Szathmáry Géza plébános M.-Pécska 
5 frt, Kuchár Endre esp. pleb. Arva-Nagyfalu 5 frt, dr 
Surányi János kanonok Győr 5 frt. Budapest, 1897. január 
26. Dr Kiss János, a magyarországi előkészítő bizottság 
ügyvivő elnöke. 

ÜB?* Felhiirás előfizetésre. -!®QÍ 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'1 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
Ö T V E N H A T O 

Budapesten, február 10. 12. 

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

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

A szláv liturgikus nyelvről. 
A szláv liturgikus nyelv politikai czélnak 

biztosabb elérésére kiszemelt eszköz volt. 
E tény világosabb megértésére el kell kissé 

térnünk szorosan vett tárgyunktól . 
A délnyugoti vagy illyr szlávok, vagyis az 

összes karantánok, — Karinthia, Krajna és Stájer-
ország lakói — valamint a horvátok és szerbek 
nagy része, keresztények voltak már a hetedik 
században. És pedig latin szertartású papoknak 
köszöni e nép megtérését. 

Pannóniában is sok szláv lakott . Miután 
elfoglalta volt Nagy Károly Pannóniát , a pan-
nóniai szlávok megtérí tését Arno salzburgi ér-
seknek te t te kötelességévé 798-ban. Ez alapon 
indult meg a pannóniai szlávok térítése. Külö-
nösen Privina fejedelem idejében ( 8 3 0 - 8 6 1 ) , a 
ki maga is megkeresztelkedett, folyt nagyobb 
sikerrel a térítés munkája. Ez időben épi te t t 
Adalram salzburgi érsek Nyitrán templomot. 
Saját püspökeik még nem voltak ez időben 
a pannóniai szláv keresztényeknek, hanem a 
salzburgi érsekek kormányozták a pannóniai ke-
resztény egyházakat. 

Hogy a pannóniai keresztények a latin szer-
tar tás t követték, muta t ja azon tény, hogy a 
salzburgi érsekek tér i te t ték meg a pannóniai 
szlávokat és kormányozták a pannóniai egyhá-

Ginzel, Gesch ich te der S l awenapos t e l , 1861. 29 
u. 30 S. 

zakat. A salzburgi érsekek pedig a latin egy-
ház szertartásait gyakorolták. 

Nagy Károly buzgó hive és védelmezője 
volt a római egyháznak. Nagy Károly tetőzte 
be a munkát , melyet a római l i turgia életbe-
léptetése ügyében Pipin kezdett. A gall egyház-
nak a nyolczadik századig sajátos miséje, úgy-
nevezett gallikán miséje van. Már Pipin behozta 
a római mise-liturgiát, Nagy Károly pedig a 
római Officiumot is. Galliában latin nyelven vé-
gezték eddig is a misét, de a misekönyvek latin 
szövegét nagyon megrontot ta a másolók gon-
datlansága. Ebből kifolyólag sok hiba csúszott a 
l i turgikus könyvekbe. Azonkivül a latin nép-
nyelv sajátosságaival sűrűn találkozott az olvasó 
a gallikán misekönyvekben. 

A római l i turgia a pápák, különösen Geláz, 
N. Leo ós sz. Gergely fáradozása folytán a 8-ik 
században már megállapodott volt. Ugy dogma-
tikus t ir talmát, mint műkifejezéseit, a lakját gon-
dosan meghatározták volt a pápák. Jelesen a 
misekánonnak már Nagy Gergely óta megvolt 
teljesen az az alakja, a melyet ma használunk. 

Nagyon érthető, hogy Nagy Károly, az 
apostoli szók ezen kiváló tisztelője ós „defen-
s o r " ^ , egész terjedelmében behozta a római litur-
giát2) országába. 

2) „ U t c a n t u m Bomanum p len i t e r discant , secundum 
quod g e n i t o r nos t e r Tipinus rex clecertavit\ ut fier et. 
q u a n d o Ga l l i canum tú l i t ob u n a n i m i t a t e m apos to l icae sedis 
et s. D e i ecclesiae conco rd i am. A 802. acheni k a p i t u l á r é j a 
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Mivel Pannóniában N. Károly parancsából 
kezdték a salzburgi érsekek a szlávok megtérí-
tése m u n k á j á t ; ezen körülmény is a mel le t t 
szól, hogy a pannóniai szláv keresztények a la t in 
szer ta r tás t követ ték. 

Ugyanezt kell mondanunk a morva szlávok-
ról is, a kik 803-ban a láve te t ték magokat a 
ha t a lmas A7. Károlynak és azóta hűbéri viszony 
fűzte őket N. Károly birodalmához. Az éjszaki 
szlávok egyik igen tekintélyes törzse volt a 
moimiridák nemzetsége. E nemzetség a kilencze-
dik század második negyedében ragad ta magá-
hoz a morva szlávok között az ura lmat . A morva 
szlávok között a passaui püspökök t e r j e sz te t t ék 
a kereszténységet. 

Moimir napról -napra ha ta lmasabb és félel-
metesebb le t t önállóságra, függet lenségre töre-
kedet t , a miér t szálka volt a f rank királyok 
szemében. Német Lajos azért 846-ban ha ta lmas 
sereggel rá tör t , elűzte s Moimir helyébe ennek 
unokaöcscsét, Ratiszlávot rendel te Morvaország 
fejedelmének. De Ratiszlav nem kevésbbé éget t 
a vágytól, hogy szét tör je a hűbéri viszony lán-
czait, melyek a f rank birodalomhoz csatolták. E 
végből először a bolgárokkal kö tö t t szövetséget. 
De midőn a bolgárok hűtlenül cserbe hagyták 
és Német Lajos királylyal szövetkeztek : Ratiszláv 
a bizanczi csás?árhoz fordult , a ki ugy a f rank-
német királyokkal, mint a bolgárokkal ellensé-
ges viszonyban állott . Hogy teljes legyen a sza-
kitás, Ratiszlav egyházi ügyekben sem óhaj t többé 
a f rank-németekkel érintkezni. Mi sem lá tszot t 
a lka lmasabbnak e törekvése előmozdítására, min t 
ha szláv népének szláv t an i tóka t vagyis papokat 
tudna szerezni, hogy papjainak együttérzése né-
pével teljesen elidegenitse azt a f rank-néme-
tektől. 

A pannóniai legend i la t inul következőleg 
beszéli el azt, a mi t Ratiszláv fejedelem emi i te t t 
törekvése érdekében te t t . 

Ratiszláv követeket küldöt t III . Mihály csá-
szárhoz, a kik e lmondták a császárnak, hogy sok 
keresztény tan i tó j á r t már nálunk Italiából, 
Görög- és Németországból, a k ike t nem ér te t -
tünk, mer t mi szlovének egyszerű emberek va-
gyunk és niucs oly emberünk, a ki az igazságra 
o k t a t n a és a szentírás é r te lmét nekünk magva-

^zeket kérdezi a ' f apóktól : „Missara secundum orclinem 
Romanian quomodo intelligitis nostis? et Officium secun-
dum rit um Romanorum quomodo Katholik. 1886, 1. 

rázná. Adj, t ehá t uram. ily embert . Erre a csá-
szár igy szólott Kons tan t in bölcsészhez: hallod-e 
e szavakat ? Más ezt nem teheti , csak te. Vedd 
t ehá t tes tvéredet Methódiust és menjetek, mer t 
t i Thessalonikaiak vagytok, a Thessalonikaiak 
pedig szépen beszélnek szlávuL3) 

Kons tan t in nem más, min t Cyrill, a kit 
Konstant inápolyban — a hol a két tes tvér Cyrill 
és Method iskolái t végezte — tudománya mia t t 
Philosophos bölcsész névvel t isztel tek meg. Elvé-
gezvén iskolái t Method szerzetes let t . Cyrillt pedig 
elküldte Theodora császárné a kazarokhoz, hogy 
hi rdetné nekik Krisztus evangéliumát. I t t t a lá l ta 
meg Cyrill sz. Kelemen pápa hamvait . A kazá-
roknál elér t siker hire e l ju to t t Ratiszláv morva 
fejedelemhez. Hasonló siker reményében küldi 
Ratiszláv követeit . Midőn Ratiszláv követei Kon-
s tan t inápolyban j á r t ak III. Mihály császárnál 
862-ben már Cyrill visszatért volt a kazarokhoz. 
A kazaroknál elért siker Cyrill felé terel te a 
császár figyelmét. Igy indul t ú tnak Cyrill test-
vérével Morvaország felé. Útközben a bolgárok-
nál hirdet ik az evangéliumot. Cyrill t a lá l t a fel 
a szláv be tűket és ő ford í to t ta le a szentirást 
szláv nyelvre. Morvaországban nagy örömmel 
fogadták őket 863-ban, aunál is inkább, mer t 
már a hir megelőzte őket, hogy sz. Kelemen 
ereklyéit magokkal , hozzák ós a szláv nyelvre 
fo rd í to t t evangéliumot. Négy és fél évig működ-
tek Morvaországban nagy sikerrel ós szláv nyel-
ven t an í to t t ak és magá t a l i turgiá t is szláv 
nyelven végezték. 

Ratiszláv czél já t : teljes függetlenségét a 
németektől csak űgy érhe t te el, ha egyházi szem-
pontból k i ragadja papjai t a passaui püspöki fön-
hatóság és a salzburgi metropol i ta — a kihez 
Passau ta r tozo t t — főfelügyelete alól. Az volt 
t ehá t a terve, hogy Cyrillt és Methódiust püspö-
kökké és az egyiket érsekké szentelteti , a ki csak 
Rómának lesz alávetve. 

Sok ok szólott tehát a mellett , hogy Rómába 
mentek Cyrill és Methodius taní tványaikkal . XIII. 
Leó pápa 1S80 szeptember 30-án Cyrill és 
Methódról kiadott „Grande munus" kezdetű 
apostoli levelében azt mond ja : hogy dicsöségök 
hire eljutott Romába is. E hír vétele után I. 
Miklós pápa Rómába hivta őket. „Rerum gestarum 
glóriám rumor secundus Romám nunt iaverat . 

3) Ginzel, Codex Legendarum et Monumentorum. 
p . 2 5 . 
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Atque i ta Nicolaus I. P. M. f ra t res opt imos 
Romam contendere iussit." 4) 

De másrészt azt is mondja ő szentsége e 
levelében, hogy arról vádolták őket, hogy az 
ősök rendelete ellen cselekedtek, mer t a sz. tény-
kedéseket szláv nyelven végezték. „Fecisse cont ra 
ins t i tu ta ma jo rum religionesque sanctissimas 
arguebantur , quod sermonem slavonicum in per-

functione munerum sacrorum usurpavissent 
Ezek u tán következőleg egész í the t jük ki a 

Rómába utazás okait . A passaui püspök bizonyára 
rossz néven vet te , hogy Cyrill és Method szláv 
nyelven végezték a l i turgiát , ugy szintén a 
metropol i ta , a salzburgi érsek is. Ezek t e h á t 
föl je lentet ték Cyrilt és Methódiust Rómában. 
Másrészt Ratiszlávnak függet lenségre való törek-
vése Rómába te re l te őket, hogy o t t püspökökké 
szenteltessenek, a kik ezentúl csak Rómának 
tar toznak felelni, ha kérdőre vonatnak . 

Kedvezően hangol ta a Rómában megje len t 
testvérek ügye i rán t az apostoli széket az a körül-
mény, hogy sz. Kelemen pápa ereklyéit magukkal 
hozták Rómába. Midőn Rómába érkeztek, már 
II. Ador ján pápa ül t sz. Pé te r székén, mer t I. 
Miklós 867. november 13 án sirba szállott. A 
nemrég megválasztot t Adorján pápa papságával 
és népével elébe s ie te t t az érkezőknek és elhal-
mozták őket a t isztelet minden jelével. 

A Bol landis ták 5 ) következőleg i r ják annak 
a lefolyását, m in t védték m a g u k a t Cyrill és 
Method azon váddal szemben, hogy szláv nyelven 
végzik a l i turgiát . 

„ A p o s t o l u s vero et reliqui Rectores Eccle-
siae corripiebant Cyrillum, cur ausus fuer i t in 
Slavonica lingua Horas Canonicas s ta tuere et 
Sanctorum P a t r u m ins t i tu ta immuta re . At ille 
humil i ter respondens dixi t : A t t end i t e vos F ra t re s 
et Domini sermonem Apostoli dicendis: Loqui 
variis Unguis noli te prohibere. Secutus ergo Apo~ 
stolicam doctr inam, quam impugnatis , insti tui . At 
i lü d ixerun t : Quam vis Apostolus loqui l inguis 
variis persuaseri t , non tarnen per hoc in ipsam, 
quam s ta tu is t i linguam, divina solemnia voluit 
decantari . Cum autem prop te r huiusmodi inst i -
tu t i tonem plus et plus in te r eos cresceret alterca-
tio, Cyrillus dictum Davidicum pro tu l i t in medium 
dicens : Scriptum est enim, Omnis Spiritus laudet 
Dominum. Et si omnis Spiri tus laudando magni-

4) Acta Leonis XIII. torn. I. p. 139. 
5) Acta Sanctorum Martii torn. II. p. 23. ex Martu-

scripto Blauburano. 

ficat Dominum, cur me ergo prohibet is sacrarum 
Missarum solemnia et Horarum Slavonice moda-
lari? Siquidem si quivissemus illi populo al i ter 
aliquando cum caeter is uat ionibus sub venire in 
l ingua Grraeca vei Latina, omnino, quae reprehen-
ditis, non sanxissem :. sed quia idiotas viarum 
Dei to ta l i t e r eos reper iens et ignaros, solum hoc 
ingenium almiflua S. Spiri tus gra t ia cordi meo 
inspirante , per quod et iam innumerosum populum 
Deo acquisivi. Quapropter , Pa t r e s et Domini, 
cogi ta te consultius, si ins t i tu t ionis meae no rmam 
hanc expediat immuta re . At illi audientes et 
admiran tes t a n t i viri indus t r iam et fidem, stú-
diósa deliberatione praehabita, s t a tue run t supra-
dicto ordine et sermone in illis par t ibus Canonicas 
Floras cum Missarum solemniis i ta debere dein-
ceps celebrari." 

XIII. Leo pápa ő szentsége emi i t e t t levelében 
röviden e védekezésről ezt m o n d j a : „Causam 
dixere ra t ionibus tani certis t amque i l lustribus, 
u t Pont i fex to tusque clerus et l audar in t homines 
et probarint ." 

0 szentsége t e h á t kitűnő-nek jel lemzi a 
védekezést. 

A két tes tvér ezután l e te t t e a hi tval lást ós 
megesküdöt t , hogy Péter és a római pápák h i tében 
hiven megmaradnak . Er re II. Adorján pápa 
püspökké szentel te őket és többen tan i tványa ik 
közöl különböző fokú egyházi rendeket ve t tek 
föl ez alkalommal. 

Cyrill nemsokára meghal t Rómában 869. 
febr. 14-én,*5) és pápát megillető t isztelet tel temet-
ték el. 

Ginzel azon meggyőződésének ad kifejezést,7) 
hogy Methódot már ez a lka lommal érsekké t e t t e 
II. Ador ján pápa. II. Ador ján pápa 872-ben ha l t 
meg. Adorján u tód ja VIII. J ános pápa 879-ben 
Szvatoplukhoz i r t levelében ezeket i r j a : „Metho-
dius vester archieppus ab antece^ere nodro Adri-
ano scilicet papa ordinatus." Hogy Method nem-
csak a morv , hanem egyszersmind a pannóniai 
egyház érseke is volt, kiviláglik VIII. János 
szavaiból^ 880-ban Szvatoplukhoz i r t levelében 
VIII. János pápa igy jellemzi Methódot : „Methodio 
rev-rentissimo arcliieppo sanctae Ecclesiae Mara-
bensis.a 879-ben pedig magának Methódnak ir 
VIII. János pápa levelet és igy czimezi e levelé-

Igy XIII Leo pápa említett körlevelében. — 
Ginzel szerint 86S. febr. 14-én idézett munkája 49. 1. 

' ) Idézett könyve 52. 1. 
12* 
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ben Methódot : „Reverentissimo Methodio archi-
episcopo Pannoniensis Ecclesiae." 

Method Rómából való visszatérése u tán nem 
annyi ra Morvaországban, hol nagyon bonyolult 
volt ez időben a pol i t ikai helyzet, hanem inkább 
Pannóniában szláv nyelven fo ly t a t t a a l i turgiá t 
870-ben. E föllépésének az volt az eredménye, 
hogy a Pannóniában működő salzburgi papoktó l 
elfordult a nép és ezen papok elhagyták most 
Pannóniá t és visszatértek Salzburgba. 

Természetes, hogy most már Method jog-
hatósága alá t a r tozo t t a pannónia i egyház is. 

A salzburgi érsekek állást foglal tak Rómában 
a most szervezett morva-pannóniai érsekség ellen, 
m e r t évek óta ők gondozták a pannóniai keresz-
tényeket . Ál láspont juk védelmére nagyon alkalmas 
volt az a tény, hogy Method Pannóniában szláv 
nyelven végezte a l i turgiát . II. Ador ján pápáná l 
hiába t e t t e k e részben lépéseket, mer t hisz ő 
helyeselte Rómában papsága jelenlétében Method 
és Cyrill e l járását és ő szervezte a morva-pannó-
niai érsekséget. Nagyon megörül tek t ehá t a 
salzburgiak a változásnak, midőn 872. deczember 
14-én uj pápa, VIII. J ános ül t sz. Pé te r székébe. 
Újból visszakövetelték t ehá t Pannóniá t a salz-
burgi érseknek. A salzburgiak kére lmét Lajos 
király is t ámoga t t a . A viszály elintézésére a 
pápa P t í /ankónai püspököt küldte Németországba, 
a kinek sikerült Lajos ki rá lyt meggyőzni arról, 
hogy Method illetékesen gyakorolja jogait . Német -
országból á tmen t Pál püspök és pápai követ 
Pannóniába. Methoddal t uda t t a küldetésének 
sikeres eredményét a királynál, egyút ta l VIII. 
János pápa levelét kézbesi te t te Method nak, 
melyben a pápa meghagyja Methódnak. hogy 
ne ta r t sa szláv nyelven a l i turgiát , hanem lat in 
vagy görög nyelven.8) 

VIII. J ános jól ismerte elődje II. Ado ján 
pápa á l láspont já t a szláv l i turgikus nyelvvel 
szemben. És mégis megt i l t j a Methódnak a szláv 
nyelv használa tá t a l i turgiában. Bizonyára azért, 
mer t azt hi t te , hogy a szláv nvelv elti l tásával 
— a mit a salzburgiak sürget tek — megment-
heti a morva-pannóniai érsekséget, A szláv nyelvet 

s) A mint ez VIII. János pápának 879-ben Methődhoz 
intézett levelebői kitüoik. „Litteris Nostris per Paulum 
eppuru Anconitanum tibi directis prohibuitnus, ne in lingua 
barbara, hoc est. Slavonicci sacra missarum solemnia 
celebrares. sed vei in latina vei in Graeca lingua, sicut 
Ecclesia toto terrarum orbe diffusa et in omnibus gen-
tibus dilatata cantat. „Migne , Cursus Compl. Patr . torn. 
126. p. 850. 

feláldozza a pápa ez úttal , hogy megmentse a 
morva-pannónia i érsekséget. 

Method továbbra is szláv nyelven végezte a 
l i turgiá t . Methódot ú j ra bevádolják ellenségei 
Rómában és most igazhituségét is kétségbe von-
ják. A folytonos vádaskodások, ugylátszik, magá t 
Szvatoplukot, Ratiszlav u tód já t is megingat ták, 
mer t 879-ben maga is Rómába fordult , mire 
VIII. J ános pápa-Methódot maga elé idézte. 

Mivel a pápa idéző levele az egész ügyre 
világot vet, közöljük azt egész ter jedelmében. 

Joannes VIII Methodium, archiepi&copum 
Pannoniensem ad reddendain doctrinae suae rati-
oitem et ritus Slavici in Moraviam inducti Romám, 
evocaf. 18. Calend. Julii, 879. • 

„Joannes episcopus, servus servorum Dei, 
reverent iss imo Methodio, archiepiscopo Pannoni-
ensis ecclesie. — Predicat ionis tue doctrinis popu-
lum domíni t ibi quasi spiri tal i pastor i comissum, 
salvare ins t ruereque cum debeas, audivimus, quod 
non ea; quae Sancta Romana ecclesia ab ipso 
apostolorum principe didicit, e t cottidie prédicat, 
tu docendo doceas, et ipsum populum in errorem 
mi t tas . Unde his apostolatus nostr i l i t teris t ibi 
iubemus, ut, omni occasione postposita, ad nos 
de present i venire procures, u t ex ore tuo audi-
amus et cognoscamus, u t rum sic teneas et sic 
predices, sicut verbis, ac l i t ter is t e sancte Romane 
ecclesie credere promisisti , aut non, veraci ter 
cognoscamus doctr inam tuam. Audimus et iam, 
quod missas cantes in barbara, hoc est in sclavina 
l ingua. Unde iam l i t ter is nostris, per Paulum 
Episcopum Anconitanum tibi directis prohibuimus, 
ne in ea lingua sacra missarum solempnia celeb-
rares, sed vei in lat ina, vei graeca lingua, sicut 
ecclesia Dei to to t e r r a rum orbe diffusa, et in 
omnibus gentibus d i la ta ta canta t . Predicate vero, 
aut sermonem in populo facere t ibi licet." :i) 

Ugyanaznap kel t levelében értesi t i VIII. 
János pápa Szvatoplukot, hogy Methódot Rómá-
ba rendel te számadásra hitéről. Csodálkozik 
egyút ta l e levélben a pápa, hogy Method más-
képp tani t , min t a hogy Rómában hitvallást t e t t 
volt.10) 

Method megjelent Rómában és számot 
adot t a pápának ar ró l : mit hisz és vall. A 
pápa Szvatoplukhoz SSO-ban ir t levelében örö-

9) Ginzel, Monumetta Epistolaria, p. 58. 
10J Ugyanott, p. 59. 
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k i te t te meg e számadás eredményét . u ) Methódot 
fe lment i az ellene emel t vádak alól és a szláv 
nyelvet polgárjoggal ruházza fel a l i turgiában. 

Kihal lga t tuk — úgymond VIII. J ános pápa 
— Method érseket püspök tes tvéreink jelen-
létében. És ő ki jelentet te , hogy azt t a r t j a és 
vallja, mi t a római egyház vall. És mi őt minden-
ben igazhi tűnek ta lá l tuk . Azért mindenben enge-
delmeskedjenek neki a presbyterek, szerpapok és 
a többi klerikusok. Hosszú levele végén a szláv 
l i turgikus nyelvre té r á t a pápa. 

„Li t te ras denique slavicas a Constant ino 
quondam philosopho repertas , quibus Deo laudes 
debito resonent, ju re l audamus ; et in eadem 
lingua Christi domini preconia et opera enar-
r en tu r , jubemus. Neque enim tribus t an tum, sed 
omnibus l inguis dominum laudare auc to r i t a t e 
sacra monemur que praecipi t dicens: Laudate 
dominum omnes gentes et collaudate eum omnes 
populi. E t apostoli replet i Spir i tu Sancto locuti 
sunt omnibus l inguis magnal ia Dei. Hinc et 
Paulus coelestis quoque tuba insonat monens : 
Omnis lingua confíteatur, quia dominus nosier 
Jesus Christus in gloria est Dei Patris. Nec sanae 
fidei vel doctrinae aliquid obstat , sive missas in 
eadem sclavinica l ingua canere, sive sacrum 
evangelium vel lectiones divinas novi et veteris 
t e s t amen t i bene t r ans la tas et i n t e rp re t a t a s legere 
au t alia horarum officia omnia psal lere: quo-
niam qui fecit t rès l ioguas principales, hebraeam 

scilicet, graecam et latinam, ipse creavi t et alias 
omnes ad laudem et gloriam suam. Iubemus 
tarnen, u t in omnibus ecclesiis t e r rae ves t rae 
propter majorem honorificentiam evangelium 
latina legatur et postmodom sclavinica l ingua 
t r ans l a tum in auribus populi, l a t ina verba non 
intell igentis, adnuncietur , sicut in quibusdam 
ecclesiis fieri videtur. E t si t ibi et judicibus 
tuis placet, missas latina l ingua magis audire, 
precipimus, u t latine missarum t ibi sollemnia 
celebrentur." 

880-ban szentesi te t te t ehá t véglegesen az 
apostoli szék a szláv nyelv használatát a l i tur-
giában. Ez volt az első eset, hogy a sz. szék a 
l i turgikus nyelv ügyében nyilatkozott . Azóta 
van szláv liturgikus nyelv, de nincs szláv liturgia 
vagy szláv ritus, hanem szláv nyelven végzik 
egyes helyeken a latin rítust, más helyeken pedig 
a görög rítust. 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

( u Lásd e levél eredeti latin szövegét Ginzel id. m. 
60 stb. lapj. 

DECRETA GENERALI A 
DE PROHIBITIONE ET CENSVRA LIBROBUM 

TITVLVS I. 
DE PROHIBITION E LIBRQRVM. 

CAPUT. I. 

De prőhibitis apostatarum, haereticorum schismaticorum, 
cdiorumque scriptorum libris. 

1. Libri omnes, qui ante annum MDC. aut Summi 
Pontifices, aut Concilia oecumenica damnarunt, et in novo 
Indice non recensentur, eodem modo damnati habeantur, 
sicut olim damnati fue run t : iis exceptis, qui per haec 
Décréta Generalia permittuntur. 

2. Libri apostatarum, haereticorum, schismaticorum 
et quorumcumque scriptorum haeresim vel schisma pro-
pugnantes, aut ipsa religionis fuudamenta utcumque ever-
tentes, omnino prohibentur. 

3. Item prohibentur acatholicorum libri, qui ex pro-
fesso de religione tractant, nisi constet nihil in eis contra 
fidem catholicam contineri. 

4. Libri eorundem auctorum, qui ex professo de 
religione non tractant, sed obiter tantum fidei veritates 
attingunt, iure ecclesiastico prohibiti non habeantur, do-
nee speciali decreto proseripti haud fuerint. 

CAPVT II. 

De Editionibus textus originális et versionum non vidgci-
rium Sacrae Scripturae. 

5. Editiones textus originális et antiquarum versio-
num catholicarum Sacrae Scripturae, etiam Ecclesiae 
Orientális, ab acatholicis quibuscumque publicatae, etsi 
fideliter et integre editae appareant, iis dumtaxat, qui 
studiis theologicis vel biblicis dant operám, dummodo 
tarnen non impugnentur in prolegomenis aut adnotatiom-
bus catholicae fidei dogmata, permittuntur. 

6. Eadem ratione, et sub iisdem conditionibus per-
mittuntur aliae versiones Sacrorum Bibliorum sive latina, 
sive alia liugua non vulgari ab acatholicis editae. 

CAPVT III . 

De Versionibus vernaculis Sacrae Scripturae. 

7. Cum experimento manifestum sit, si Sacra Biblia 
vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus 
inde ob hominum temeritatem, detrimenti, quam utilitatis 
oriri ; Versiones omnes in lingua vernacula, etiam a viris 
catholicis confectae, omnino prohibentur, nisi fuerint ab 
Apostolica Sede approbatae, aut editae sub vigilantia 
Episcoporum cum adnotationibus desumptis ex Sanctis 
Ecclesiae Patribus, atque ex doctis catholicisque scripto-
ribus. 

8. Interdicuntur versiones omnes Sacrorum Biblio-
rum, quavis vulgari lingua ab acatholicis quibuscumque 
confectae, atque illae praesertim, quae per Societates 
Biblicas, a Romanis Pontificibus non semel dauinatas, 
divulgantur, cum in iis saluberrimae Ecclesiae leges de 
divinis libris edendis funditus posthabeantur. 
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Hae nihilominus versiones iis qui stu'iiis theologicis 
vei biblicis dant operára, permittuntur : iis servatis, quae 
supra (n. 5) statuta sunt. 

CAPVT IV. 
De Libris obscenis. 

9. Libri, qui res lascivas seu obscenas ex professo 
iractant, narrant, aut docent, cum non solum fidei, sed 
et morum, qui huiusmodi librorum lectione facile cor-
rumpi soient, ratio habenda sit, ocnnino probibentur. 

10. Libri auctorum sive antiquorum, sive recentio-
rum, quos classicos vocant, si bac ipsa turpitudinis labe 
infecti sunt, propter sermonis elegantiam et proprietatem, 
iis tantum permittuntur, quos officii aut magisterii ratio 
excusat: nulla tamen ratione pueris vel adolescentibus, 
nisi solerti cura expurgati, tradendi aut praelegendi erunt. 

(Folytatjuk.) 

EGETÖ KATHOLIKUS KÉRDÉSEK. 
Az apostoli király legfőbb kegyúri joga, kath. auto-

nomia, kath. tudomány-egyetem. 

Irta : Dr Wurster József, az egyházjog és történelem 
nv. r . tanára. 

(Folytatás.) 

A pécsiek büszkék városuk legnagyobb díszére: a 
szt. István idejében alapított s napjainkban hamvaiból 
Fönix-ként uj életre kelt, román stylben restaurált pazar 
fényű székesegyházukra. Áldják emlékét a nem rég el-
hunyt, minden jó és szép iránt lelkesülni tudott püspö-
küknek, a ki lankadást nem ismerő erélylyel, leküzdve 
az útjába gördülő akadályokat, e nagy művet lehetővé 
tette. Rajongva csüngünk az idegenek által is megbámult 
s talán tőlünk meg is irigyelt kathedrálisunkon. De ha 
választanunk lehetne a két millió költséggel megújított 
templom, vagy ennek költségén Pécsett felállítandó kath. 
tudományegyetem közt mely a magyar kath. egyháznak 
kath. szellemű intelligencziát szolgáltatna, mely a magyar 
kath. egyház diszét, büszkeségét képezné, ugy megemlé-
kezve sz. Pál, a nemzetek apostola örök időkre szóló 
szavairól: „Vos estis templum Dei vivi" Cor. VI. 16, 
egy pillanatig sem haboznánk megválni legnagyobb büsz-
keségünktől, visszavonulni a régi, repedt falu és styl 
nélküli ódon dom csarnokai közé, hogy a mai viszonyok 
közt égetően szükséges kath. tudományegyetem létesíthető 
legyen. 

Székesegyházunk altemploma közelében, a föld 
mélyébe vezető lépcsőzeten egy alacsony, szűk kata-
kombahelyiségbe jutunk, a melynek 1600 év előtt készült 
és a római katakombákhoz hasonló falfestményei és 
építkezési modora a tudósok véleménve szerint a keresz-
ténység üldözése korából, a vérengző Dioclecián császár 
idejéből valók. Mély kegyelettel szemléljük az ó-világ 
ezeu műemlékét, a kereszténység ezen bölcsőjét hazánk 
sz. földén. 

A régi Pannónia ezen városában, a vérengző üldözés 
idejében élt, vallásukért véröket, életüket feláldozó, avagy 
a föld gyomrában a fenevad üldözők előtt menekülő első 

keresztények szelleme, ha már a 19. század szabad szelle-
mű nemzedéket vallása megvédésére lelkesíteni nem 
képes, ugy legalább szolgáljon az őseink által e sz. 
helyen átélt üldözés óva intő példa gyanánt; mert ha 
elleneink sokasága megszaporodik és legjobbjaink sora 
ritkul azon arányban, mint Dioclecián idejében, ugy 
biztosak lehetünk, hogy a fényes székesegyházból kiszo-
rítanak s még szerencsések leszünk, ha ős katakombánk 
falai közt elleneink kegyelemdöfése előtt menhelyet 
találunk. 

A most átlépett 2 ik évezred küszöbén hazánk 
katboliczizmusa egén minden oldalról komor, sürü, vészt-
jósló fellegek tornyosulnak, láthatárunk még azon oldal-
ról is beborult, honnan a magyar kathobczismusnak szebb 
hajnalát pirkadni véltük. Avagy nem látjuk felső tudo-
mányos tanintézeteink szomorú jelenségeit? Nem látjuk 
az amúgy is nagyon megritkult kath. tábor lelkes fér-
fiainak elcsüggedését ? sőt egyeseknek a legjobbjaink 
közül az ellenség táborába áf pártolását ? 

Nem halljuk, hogy elleneink megkondították felettünk, 
a magyar katholiczizmus életereje felett a lélekharangot? 
A Kárpátoktól az Adriáig hallatszik elleneink vad üvöltése: 
Magyarország megszűnt kath. ország lenni ! A katholi-
czizmus, mely szent Istvántól napjainkig, tehát 900 év 
óta államfentartó vallás volt, most már egyenrangú, — 
dehogy egyrangu — az állam gyámkodása alatt álló, az 
állam kegyétől függő vallás lett. Iskoláink, családaink 
keresztény zománczát letörölték, a nyilvános hivatalokból 
a katholikus igazaikért még lelkesülő férfiakat lehetőleg 
kiszorítják, sőt már oda jutottunk, hogy a magánéletben, 
a társaskörökben sem tűrik fanatikus elleneink a kath. 
szellem, a kath. érzelem megnyilatkozását. 

Hazánk minden polgára élvezheti a közterhek egyenlő 
viselése által ugy is drágán megfizetett szabadság egyen-
lőképeni nyilvánulását : a sajtóban, a polgári s politikai 
életben. Protestáns testvéreink már 100 év óta önkor-
mányzattal dicsekesznek : lelkészi hivatalaik betöltése, 
közvagyonuk kezelése, iskoláik igazgatásában az állam 
gyámkodó befolyásától mentek. Az izraeliták is szabadon 
választják rabbiaikat, szabadon intézik vallásfelekezetük 
belügyeit. Csak a katholikusoknak, kik ezen ország lakói 
többségét képezik, nem szabad a sajtóban, nem szabad a 
polgári és politikai élet terén kath. meggyőződésüknek 
nyilt kifejezést adni, nehogy az államügyész, nehogy az 
esküdtek, nehogy a büntető biróság vagy a börtönőrök 
karjai közé essenek, reakcziónáriusoknak, lázadóknak 
hazaárulóknak bélyegeztessenek. 

Van őseink kegyelete és áldozatkészsége folytán 
keletkezett, vallási, tanulmányi, egyetemi alapnak nevezett 
kath. közvagyonunk ; de annak kezelésébe be nem foly-
hatunk Vannak felső, alsó iskoláink; de azok igazgatása, 
felügyeletével csak felette szük korlátok közt rendelkezzünk. 
Vannak jól javadalmazott püspökségeink, kanonokságaink, 
közalapi plébániáink ; de azok betöltése első sorban a 
kormány kegyétől, kezétől függ; és e betöltéseknél 
menuyiben vétetik figyelembe az egyház legszentebb ügye, 
vagy mennyiben jut érvényre a szabadelvűnek nevezett 
kormány önérdeke, miután a tények erősebbek az érvek-
nél, kifejtésre, bizonyításra nem szorul. 

* 
* * 
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E napról-napra megujuló és mély sebeinket feltáró 
tények valahára rázzanak fel bennünket liosszu és halált-
rejtő dermedtségünk-, aléltságunkból. Lépjünk ki a tettek 
mezejére és mentsük meg a mit még megmenteni lehet ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Páris, febr. 5. Az egyház és a modern Franczia 

ország. — Ez a czime egy kitűnő tájékoztató munkának, 
melyet Maumus dömés atya adott ki e napokban. A jelen 
idő fő kérdéseivel foglalkozik benne. Ki ne ismerné eze-
ket? A pápa politikája, a katholikusok magatartásának 
iránya, szabadságaink vi^szavivása, katholikus tanaink al-
kalmazása: ime ezek azok a kérdések, melyek itt az esz-
mecsere mindennapi tárgyát képezik. 

Hogy a pápa politikájánál kezdjem, vannak ugyan 
még most is igazán hivő és buzgó lelkek, kiket a Rómá-
ból jött tanácsok és nyilaikozatok zavarba hoztak, hogy 
ne mondjam megbotránkoztattak. Maga ennek a pápai 
politikának alapul szolgáló eszme t. i. a fennálló kc ztársa-
sági államformávalvaló megbarátkozás és összetartás 
(ralliement) eszméje azonban körülbelül befejezte az or-
szágban hóditását, ugy hogy sokan, kik minden e r e i k e t 
ez eszme visszautasításának szentelték eddig, végre is 
arra a tapaszta'ásra jutottak, hogy hiszen a gyakorlat-
ban ők maguk is ebből az eszméből élnek. 

De hát tulajdonképpen mi ez ralliement, a mit a 
pápa annyira sürget? Erre a kérdésre, tény, hogy még 
nem mindenki tud világos feleletet adni. Es éppen ez a 
körülmény adta Maumus atya kezébe a tollat. Világossá 
akarja tenni ezt a eszmét, melyet a vitatkozások által 
felhalmozott eszmezavar sok ember elméjében a homály-
ból nem hagyott kibontakozni. Es ő, tagadhatatlanul, 
mindazon tulajdonságokat birja, meljek az ily kényes 
ügyek tárgyalására szükségesek. Tudása széleskörű és 
szabatos ; irása tiszta és világos, okosan bizonyit és meg-
győzőleg, s egyik tárgyról nem megy át a másikra, csak 
miután ezt teljesen tisztába hozta s az olvasóban kész 
meggyőződéi hagyott iránta. Ebben a most megjelent 
munkájában ezek a tulajdonságok talán még tökéleteseb-
ben nyilvánulnak, mint eddigi munkáiban, melyeknek 
szabad legyen czimeiket elősorolni, a következő rendben: 
L'Église et la démocratie, La République et la politique 
de l'Eglise, la Pacification politique et religieuse. Mind-
egyikből kiri Maumus atya vezéreszméje. A legutolsó a 
mely most jelent meg, valamennyinek betetőzése és egy 
nagy egészbe összetűzése. 

Maga a könyv, czime — L 'Église et la France 
moderne — mutatja, hogy itt a tárgy az u. n. thesis és 
hypothesis, az el^ és a gyakorlat összebirása vagyis illesz-
tése, mert thesis jelenti elveink összeségét, és hypothesis 
azok alkalmazásának a körülmények szerint váltakozó 
módjait. 

Hogy változhatatlan elveink vannak, s hogy azok 
vannak hivatva uralkodni az emberek és események fölött, 
azt okos ember kétségbe nem vonhatja. Az is kétségtelen, 
hogy ezeket az elveket minden körülmények között nem-
csak kötelesség de lehetséges i.s többá vagy kevésbé 

bőven, többé vagy kevésbé sziiken, többé vagy kevésbé 
szigorúan, többé vagy kevésbé türelmesen alkalmazni. 

Az a kérdés, ha vájjon mindig jól ismerjük-e elvein-
ket? Rohamos és döntő igennel felelni erre könnyű dolog; 
de már a felelet igazolása kissé nehezebb munka és nagy 
figyelmet kiván. Vannak tévedések, melyek egész kor-
szakokat betöltenek. Egész a mai századig sok keresztény 
ember f-rősen meg volt győződve arról, hogy a vallást 
érdeke annyira leköti a monarchiához, hogy e kettőt 
egymástól elválasztani nem lehet. Ez az összetévesztés 
sokszor nagy kihágásokra vezetett. 

A gallicanismus, az szerencsére, le van verve ; de 
egy másik, nem kevésbé téves elmélet, nagyon el van 
terjedve most is. E szerint az elmélet szerint az egyház-
nak soha sem lehetne, soha sem lenne szabad részét ki-
venni a közjog szabadságaiból. A juliusi monarchia ide-
jén például nagyon csodálkoztak az emberek, hogy egy 
püspök, kiben egy mákszemnyi hajlandóság sem mutat-
kozott veszedelmes tanokra, azt mondta, hogy a katholi-
kusok igénybe vehetik (peuvent se servir) a polgári sza-
badságokat, hogy jogaikat biztosítsák. Pedig mgr Parisis 
az ő Cas de conscience czimű hírneves munkájában erre 
nézve megokolást és felvilágosítást bőven szolgáltatott. 
Maumus atya ezt kiemeli és bebizonyítja. 

Igy eljárva, vájjon hát csakugyan mindent fel-
adunk-e? Es mivel elveink elméletileg hajlithatatlanok, 
vájjon e gyakorlatban csakugyan minden megalkudást 
törvényesíteni fogunk ? Dehogy. Az ily okoskodás magá-
tól szokott támadni az oly szellemekben, kik mindent 
rossz oldaláról szoktak venni ; a min tulajdonképpen sem 
csodáikomi nem lehet, sem bosszankodni nem szabad. Az, 
hogy az elvek a gyakorlatban néha jelentős kivételekkel, 
sőt nagy kíméletekkel, sőt nagy áldozatokkal megférje-
nek (s'accordent) ezt megengedni, ezt lehetségesnek tar-
tani nem sértés az elvek ellen. Az elvekben hajlithatatlan 
moralista éppen tevékenységének sikere érdekében kény-
telen, köteles, sokszor sok botrányt és nyomorúságot el-
nézni (laisser subsister). Azt mondja ilyenkor, hogy hiszen 
ő nem ura a dolgoknak és hogy a botrányt okozó törvé-
nyek nem az ő művei . . . Sőt, hogyha még a saját ke-
zébe venné is a hatalmat és az ügyek kormányzását, még 
akkor is belátná, sőt még inkább belátná ekkor, meny-
nyire szükséges néha kímélni a tévedést és őt magát 
felhasználni maga ellen, hogy az igazság kiderüljön. 

Nekünk mindenesetre tudnunk kell oportune, impor-
tune, idején is, idő elien is beszélni. De némely keresz-
tény ember, ki erre az elvre figyelmeztet, az elvnek csak 
a második részét tartja meg és sürgeti. Szerintök jogain-
kat mindig épp csakis alkalmatlan időben kell sürgetni. 
Kérem szépen : alkalmatlan időben is, és nem csakis 
alkalmatlan időben. Oportune, importune. Mind a kettőben, 
nem csakis "épp az alkalmatlanban. Nagyon valószínű, 
hogy az oly alkalmak, midőn az okosság és az ész sugalla-
tára nyugodtan hallgathatunk, sokkal gyakrabban fordul-
nak elő, mint az ellenkezők. 

Vannak, kik azt akarnák, hogy a Syllabus az egy-
ház és a jelenlegi társadalom közt áthidalatlanná tegye 
az elválást. Maumus atya erre a tévedésre egy egész 
fejezetet fordit, melyben igen hasznos utbaigazitások 
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foglaltatnak. Szerző szabatosan kifejti, hogyan maradha-
tunk, maradunk, és kell maradnunk hiveknek az elvekhez, 
habár néha képtelenek vagyunk is azokat teljességökben 
alkalmazni. Ily körülmények között az eszmény igen is 
sértetlenül megmarad az ő varázsában és erejében, mely^ 
bői üdvös hatás áramlik át éppen az érintkezés, az át r 

hidalás által a tényleges á l l a p o t o k r a ^ ^ által az ügyek 
javulása szakadatlanul fokozatossá válik. 

Hogyha nekünk itt a földön mindent a végső tökély 
fokánál kellene végeznünk, akkor a mellett hogy mi 
magunk is tulajdonképpen semmire se mennénk, utódain-
kat munka nélkül hagynók : a mi bizonyára nem a leg-
jobb szolgálása lenne az eszménynek. 

Egy szóval : Maumus atya könyve igen alkalmas 
arra, hogy sok embert az elmélet és gyakorlat bölcsele-
tére megtanítson, különösen abból az emberfajtából, mely 
azt hiszi, hogy a lelkesedés egymagában elégséges, hogy 
a buzgóság nem szorul a felvilágosításra. 

Eugène Tavernier. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Banyitai Vincze nagyváradi latin szertar-
tású székesegyházi kanonoknak a Boldogságos Szűz 
Máriáról nevezett felső-gagyi czimzetes apátságot ado-
mányozom. Kelt Bécsben, 1897. évi január hó 27-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a kassai székes-káptalanban Medvecsky 
Ede idősb mesterkanonoknak az őr kanonokságra és 
Lesslcó István ifjabb mester-kanonoknak a székesegyházi 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván 
az eként üresedésbe jövő idősb mester-kanonoki állást, 
Belky Károly püspöki irodaigazgatónak, az ifjabb mester-
kanonoki állást pedig Perlsberg Ede zempléni főesperes 
és tőketerebesi plébánosnak adományozom. Kelt Bécsben, 
1897. évi január hó 21-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr 
Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Manning bibornok megtérése. A mi nekünk, 

gyarló és véges halandóknak véletlen, az a mindeneket 
átható és átlátó Istenre nézve nem véletlen, hanem általa 
jól elkészített s öröktől fogva előre látott dolog. Ilyen 
volt az alkalom is, mely századunk egyik legkiválóbb 
főpapjának a protestáns vallásból való megtéréséhez emberi 
elmére nézve látható kiindulás pontjául szolgált. Manning 
bibornok már mint protestáns lelkész is hires szónok 
vala. Egy napon egy művelt prot. nő látogatta meg őt. 
Beszélgetés közben a nő csodálkozását fejezte ki, hogy 
Manning a Szent Lélekről még soha sem prédikált. Kérte, 

hogy beszéljen már erről a magasztos tárgyról is, vagy 
adjon neki a Szent Lélekről más alakban felvilágosítást. 
Manning megigérte a nőnek, hogy kívánságát teljesíteni 
fogja. El kezdett kutatni a protestáns theologusok könyvei-
ben ; de sehol sem talált kielégítő tanítást a Szent Lélek-
ről. Ekkor az a gondolata támadt, hogy meg kell néznie 
a katholikus theo ogusok műveit. Megtette, s ime nemcsak 
a Szentlélekről szóló tant ott teljes megelégedésére elő-
adva megtalálta, hanem szivében ellenállhatatlan ösztönt 
érzett az elővett katholikus dogmatikusok művei többi 
részeinek a? elolvasására is. így támadt aztán lelkében az 
a világosság, hogy~ egyedül a kath. egyház adja elő 
Krisztus Urunk igaz tanitását. Sem Manning, sem az ő 
prot. hive, nem is sejtette, hogy a Szentlélekről szóló 
tanítás keresése Manning visszatérésével fog végződni a 
kath. egyházba. A mi nekünk véletlen, az a jóságos Isten 
előtt öröktől fogva elvégzett dolog. Áldottak legyenek az 
ilyen véletlenségek ! 

— Pax vobis ! Ez alatt az üdvözlő jelszó alatt 
jelent meg a pécsi egyházmegye káptalani kormányzó-
jának, m. és ff. Troli Ferencz cz. püspöknek és nagy-
prépostnak böjti főpásztori levele az Istenhez való vissza-
térésről vagyis a penitencziatartás szentségéről. Nincs is 
másban menekvés, sem egyeseknek, sem nemzeteknek. 

— Nem boldog a magyar!" Petúr bánnak ez a 
fenyegető kitörése vált Magyarország felett szálló igévé. 
Azzá tette a nemzeti kaszinóbeli mágnások és nagy urak 
felett elhangzott legújabb Széchenyi-felköszöntő. Há t bi-
zony, sajnos, így áll a dolog. De hát, édes jó urak, ki 
ennek a nagy gyámoltalan boldogtalanságnak az oka ? Az 
Isten talán, vagy a német? Az Isten épségre és boldogságra 
teremtette a nemzeteket; a német pedig csak ott arathat, 
a hol neki a boldogtalan gyámoltalanság vetni enged. 

— Hol vagyunk mi az osztrákok mögött! Ausztriá-
ban a munkások keresztény-socialis körökbe vannak ösz-
szegyüjtve, hol megszokják a ker. vallás boldogító sugal-
latainak követését. Most nemrég 136 ily keresztény mun-
kás egyesület 100,000 tagja képviseleti közgyűlést tartott 
Bécsben. Nálunk a m u n k á s o k pasztorácziójának a mezeje is, 
sok más mezővel együtt, parlagon hever. Agrár munkásaink 
már tömegesen a vallástalan és hazátlan szocziáldemo-
kraczia hálóiban vannak elfogva. Nehéz lesz őket onnan 
kiszabadítani s újra oltáraink elé imádásra vezérelni. 

Szerkesztőségi telefon. 

Ér-nek. Pascal Pensées-i nem mindenkinek való olvasmány. 
Először azért, mert azok csak töredékek. Másodszor azért, mert 
Pascal nagy elméje nagyon beteg elme volt, teljesen bebonyolódva a 
janzenizmus hálóiba. Javitó és felvilágosító jegyzetekkel csak egy 
kiadását ismerem, a Didiot-ét,mely tavaly jelent meg Lilieben, Desclée,. 
de BrOuwer et Comp.-nál. 

• V FelhiYás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'1 
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A szláv liturgikus nyelvről. 
(Folytatás.) 

Láttuk az előbbiekben: hogy alig foglalta 
volt el VIIÍ. János pápa 872. végén a pápai 
székét, Method ellenségei mindent megmozgattak, 
hogy a pápa egyrészt a morva-pannóniai érsek-
séget megszüntetné és a régi rendet helyreállí-
taná, másrészt pedig a szláv nyelv használatát 
a li turgiában betil taná. Ezen utóbbi kérelmöket 
azzal támogat ták — a mint ez a pápának Me-
thódhoz 879-ben ir t idéző leveléből kiviláglik1) 
— hogy a szláv nyelv barbár, műveletlen nyelv 
ós e szokás ellenkezik az egész világon elterjedt 
egyház szokásával, mely latin vagy görög nyel-
ven végzi l i turgiáját. 

Fleury megjegyzi : ugy látszik, János pápa 
nem tudta, hogy a syrek, örmények és egyp-
tomiak hazui nyelvökön ta r t j ák a misét,2) mer t 
különben nem t i l to t ta volna a szláv nyelv hasz-
nálatát a liturgiában. 

A mint VIII. János pápának 880-ban Szva-
toplukhoz ir t leveléből ) k i tűn ik : nagyon jól 

1) „ Audimus e t iam, quod missas cantes in bariara, 
hoc est, in Sclavina l ingua . U n d e iam li t ter is nostris , 
per P a u l u m eppum Ancon i t anum tibi directis p roh ibu i -
mus, ne in ea lingua sacra missarum solempnia ce lebrares , 
sed vel in latinaí vel graeca l ingua, sicut ecclesia Dei toto 
t e r r a r u m orbe diffusa et in omnibus gen t ibus di la ta ta 
canta t . " 

2) His tó r i a Eccles . torn 12. 660. p. 
'•') Qui feci t t rès l inguas principales , ipse creavit et 

alias omnes ad laudem et g l o r i a m su am. 

tudta ezt a pápa. És mégis megt i l to t ta 873-ban 
Methódnak a szláv nyelv használatát a liturgiá-
ban. Mert nem akar ta egészen elidegeniteni 
magától a salzburgi papságot, jelesen mert nem 
akar ta Lajos királynak — a kit a salzburgiak 
megnyertek ügyöknek és szószólótoknak a pápai 
széknél — egészen megtagadni a kérelmét. Elég 
volt már az, hogy nem tel jes í thet te a király 
kérelmét a morva-pannóniai érsekség megszün-
tetésére vonatkozólag. Egészen elidegenítette 
volna magától a királyt, ha a szláv nyelven 
elfogadja liturgikus nyelvnek ós igy a királynak 
mind a két kérését megtagadja. 

Ez alapon t i l to t ta meg VIII. János pápa 
8 ( 3-ban Pál ankónai püspök követe által kézbesített 
levelében Methódnak a szláv nyelv használatát 
a liturgiában. 

VIII. János pápa bizonyára igen jól tud ta 
azt, hogy eddigelé nem zárt ki az egyház egy 
nyelvet sem a liturgia köréből. Mert ő volt az 
első, a ki ez ügyben intézkedett . De lehet, hogy 
ő sem zárta volna ki a szláv nyelvet, bár csak 
rövid időig állott fenn tilalma, — ha nem oly 
nehéz körülmények között kény szeri tik őt Method 
ellenségei a liturgia nyelvében dönteni. 

Kezdetben, az egyház első századaiban, egy 
nyelven sem volt fixirozva, megállapitva a litur-
gia szövege. Mindegy volt t ehá t akkor, akármily 
nyelven végezzék a misét ; egy nyelven sem 
volt biztosan meghatározott szövege a misének» 
De midőn a negyedik és ötödik század fárado-

13 
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zása megál lapí to t ta volt a l i turgikus szöveget 
és Nagy sz. Gergely pápa a misekánont is vég-
érvényesen be te tőz te : 4 ) nem volt csoda, sőt 
ellenkezőleg nagyon ér the tő és természetes, ha 
ezentúl oda i rányul a pápák törekvése, hogy a 
római l i turgiát és azzal a római vagyis lat in 
l i turgikus nyelvet mindenüt t előtérbe to l ják és 
melegen a jánl ják . Mert ezzel biztos, gondosan 
á tnéze t t és tévmentes szöveget pár t fogol tak . 
Inné t van — mint már lá t tuk — hogy Pipin 
és Nagy Károly kötelezőnek i r ják elő Galliában 
a római l i turgia szövegét úgy a misekönyvre 
mint a breviár iumra vonatkozólag 

Mindezt bizonyára igen jól t ud ta VIII. János 
pápa, midőn S73-ban megt i l t j a Methódnak a 
szláv nyelv használa tá t a l i turgiában. A fent 
emi i te t t poli t ikai körü lményeken kivül t e h á t a 
gondolat és tuda t , — hogy szláv nyelven nin-
csen még fixirozva a l i turgikus szöveg, a mi 
pedig nem csekély munká t , t udomány t és ellen-
őrzést követel — bizonyára szintén közreműkö-
döt t arra, hogy a szláv nyelvet el t i l tsa és a la t in 
vagy görög nyelvet a jánl ja . 

A pápa t i la lma daczára, Method továbbra 
is szláv nyelven t a r t o t t a a l i turgiát . E tény 
nyilvánvaló a pápának 879-ben Methódhoz inté-
zet t idéző leveléből. „Audimus et iam, quod 
missas contes in barbara, hoc e?t in Sclavina 
lingua. Unde iam l i t ter is nostr is per Paulum 
eppum Anconi tanum tibi directis prohibuimus, 
ne in ea l ingua sacra missarum solemnia 
celebrares." 

Midőn a pápa 873-ban meg t i l to t t a Methód-
nak levélben a szláv nyelv használa tá t a l i tur-
g iában : Method a dolog természetéből kifolyólag 
kétségen kivül válaszolt a pápa ezen levelére. Mert 
tudta , hogy a pápa nem motu proprio t i l to t t a 
meg neki a szláv nyelv l i turgikus használatát , 
hanem ellenségei, a salzburgi papság bevádolása 
folytán. Hogy tehá t a salzburgiak érvelését 
ellensúlyozza és a maga el járását és ál láspont-
j á t igazol ja : sa já t jól fe l fogot t érdekében Met-
hod bizonyára felelt a pápa levelére. És ezen 
feleletében k i fe j t e t t érvelésére támaszkodva 
továbbra is szláv nyelven t a r t o t t a a l i turgiá t . 
És a pápa t i la lma daczára hal lgatag tű r te Met-
hod el járását hat éven á t mindaddig, mig ellen-
ségei 879-ben ismét be nem vádolták Methódot. 

4) Katholik, 1884 2, 50. Schriftliche Abfassung der 
Liturgie. ! 

A pápa ekkor újból el t i l t ja a szláv nyelvet a 
l i turgiában és Methódot Rómába idézi. 

A pápa idéző levele meghozta Methódnak 
az a lka lmat , hogy személyesen védhet te a pápa 
előt t ügyét és k i fe j the t te okait. 

A pápa több püspök jelenlétében ha l lga t ta 
ki Methódot. Miután igazhitűségéről meggyőződött 
a pápa, a nyelvkérdés kerül t szőnyegre. Method 
ellenségei barbárnak, műveletlennek bélyegez-
ték a szláv nyelvet. Ezen váddal szemben — a 
mint ez VIII. Jánosnak Szvatoplukhoz 880-ban 
i r t leveléből ki tűnik — Method r á m u t a t o t t t es t -
vérének, Cyrillnek a szláv nyelv körül szerzett 
érdemeire, a ki finom nyelvérzékével jegyeket 
ado t t a szláv hangoknak, a szentírást szláv 
nyelvre fo rd í to t ta és szláv a l i turgikus könyveket 
megszerkesztet te . Asseman, a kiről XIII. Leo 
pápa ő szentsége nagy dicsérettel emliti , hogy 
a XIII. Gergely pápa ál tal Rómában a Maroni-
t ák részére á l l i to t t hírneves kollégiumban tanul t , 6 ) 
azt á l l í t ja , hogy Rómában á t tanulmányozták ez 
alkalommal a szláv szentírási ford í tás t és l i tur-
gikus könyveket és csak úgy engedte meg VIII. 
J ános pápa a szláv nyelv használatá t a l i turgiá-
ban. „Pro certo affirmamus, motum Joannem 
papam ad concedendum Slavonicae linguae usum 
in sacris, praevio tum orthodoxae Methodii doctri-
nae, tum accuratae sacrarum scripturarum divino-
rumque officiorum. in Slavicam linguam translations 
examine(i) Ily értelmezés mellet t felfogjuk tel-
jesen VIII. János szavait : r A mi végül a betű-
ke t illeti, melyeket néhai Kons t an t in bölcsész 
fel talál t volt, joggal dicsérjük, hogy e nyelven 
megcsendül tek az Ur dicséretei, és megparan-
csoljuk, hogy hirdessék e nyelven Krisztus taní-
t á sá t és te t te i t . Mert nemcsak három, hanem 
minden nyelven kell az Ura t dicsérnünk a szent-
írás t an í tása szerint, mely azt h a n g o z t a t j a : 
Dicsérjétek az Urat minden nemzetek, dicsérjétek 
öt minden népek. Es midőn az apostolok el tel tek 
Szentlélekkel, minden nyelven hirdet ték az Isten 
csodatet tei t . " 

VIII. János pápa ezen szavai arról tanúskod-
nak. hogy Method ellenségei azzal erősí tet ték 
panaszlevelökben vádjaikat , hogy Krisztus kereszt-

5) 1891. nov. 30-án kelt „Sapienter olim" kezdetű 
apostoli levelében Acta S. Sedis, 24. p. 265. „In hac 
praestantium alumnorum copia, qui egregie de Ecclesia 
meruerunt et Maroniticum nomen sua eruditione ac labo-
ribus îllustrarunt, iuvat tnemorare Asscmanos. . 

6) Ginselnél, 81. 1. 
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jére — melyen vérontással áldozta fel magá t 
Jézus — Pi lá tus csak három nyelven, héber, 
görög és lat in nyelven i r a t t a fel, hogy ki függ 
azon a k e r e s z t e n . T. i. a Názárethi Jézus, a Zsidók 
királya.7) Tehát ezen áldozat megú j í t á sá t vér-
ontás nélkül, vagyis a misét is csak e há rom 
nyelven szabad ta r tan i . 

A vádlevél ezen részét min tegy meg akarván 
czáfolni VIII. J ános pápa k i je lent i : „Ugyanaz, a 
ki a há rom fönyelvet t e remte t te , ugyanaz te rem-
t e t t e a többi nyelveket is, mind a maga dicsé-
re tére és dicsőségére." 

„ Qui fecit très linguas principales, hebraeam 

scilicet, graecam et latinam, ipse creavit et alias 
omnes ad laudem et gloriam suam." 

Ezen kijelentés elárulja, hogy VIII. J ános 
pápa igen jól tudta , hogy a kelet i egyház 
különböző nyelveken végzi l i turgiá já t . 

Kétséget nem szenved, hogy jól tud ta VIII. 
János azt is, hogy ez időben ugy latin min t 
görög nyelveu fixirozott l i turgikus szöveggel ren-
delkezett már az egyház ; de ezen körülmény 
sem okozott nehézséget, me r t a Cyrill ál tal szláv 
nyelven készi te t t l i turgikus szöveg egészen kielé-
g í te t te a pápát . 

A mint ugyancsak a pápának Szvatoplukhoz 
880-ban i r t leveléből k i tűn ik : Method ellenségei 
a szláv l i turgikus nyelv ellen érvül felsorolták 
azt is, hogy a latin nyelv nyolcz százados hasz-
nálat és gyakor la t folytán már polgár jogot nyer t 
mindenkorra és minden népnél. És a szláv nyelv 
sokat fogna levonni e régi, t i sz te le t remél tó nyelv 
tekintélyéből. 

VIII. János pápának nem sok fej törésébe 
kerül t ezen nehézség eloszlatása és a sok száza-
dos használat á l tal megszentel t la t in nyelv meg-
védése. Jól i smer te ugyanis a pápa ugy a római 
mint a konstant inápolyi egyház régi szokását, 
min t törekedtek ezen egyházak a görög, i l letve 
a latin nyelv i rán t el ismerésöket és t i sz te le töket 
kifejezni. Rómában ugyanis felolvasták a leczkét 
és evangéliumot nemcsak latinul, hanem a görög 
nyelv és egyház i rán t i figyelemből görögül is. 
Konstant inápolyban pedig ugyanezen okból lati-

') Tulajdonképpen a sz. atyák nem mondják, hogy 
csali három nyelven szabad a sz. áldozatot bemutatni, 
mert Pilátus három nyelven irattá fel az idézett szavakat 
a keresztre. Hanem azt mondják, hogy főleg, leginkábbs 
jobbadán három nyelven mutatják be a sz. áldozatot. így 
Hilarius. „His maxime tribus Unguis sacramentum volun-
tatis Dei et beati regni exspecfatio praedicatur." JJenger, 
Pastoraltheologie, 2. 235. 1. 

nid is, a min t ezt már előbbi közleményünkben 
példákkal megvi lágí tva lá t tuk . Tényleg hivatkozik 
is egyes egyházak ezen szokására. 

Ezér t mondja a pápa : „Iubemus ut in omni-
bus ecclesiis terrae vestrae propter maiorem lionori-
ficenticim evangelium latine legatur et postmoclum 
sclavinica lingua translatum in auribus populi, 
latina verba non intelligentis adnuncietur, sicut in 
quibusdam ecclesiis fieri sólet." 

A mint ugyancsak a pápa leveléből k i tűn ik : 
Szvatopluk és főemberei is ellene voltak a szláv 
liturgikus nyelvnek és a lat in nyelvet óha j to t t ák 
meg ta r t an i , melyen a passaui és salzburgi papok 
végezték a misét. 

Mily nagy fordula t ! Eredeti leg a morva 
fejedelem Ratiszláv eszméje a szláv l i turgikus 
nyelv. Azóta nagyot vál tozott a pol i t ikai helyzet, 
és most m á r Szvatopluk maga is a la t in nyelvet 
sürgeti. 

De ezen körü lmény sem vá l toz ta to t t a helyze-
ten . Method érvelését e l fogadta az apostol i szék. 
Miután meggyőződöt t a pápa, hogy alaptalan 
Method ellenségeinek, a salzburgi és passaui 
papoknak, — a kikhez Szvatopluk is csatlako-
zott ,8) — a vádjok, min tha Method Photius szelle-
mében tani tana: nem h a j t o t t Szvatopluk kére lmére 
a l i turgikus nyelv ügyében, hanem Methódnak 
adot t igazat mindenben. 

A Phot ius érdekében k i f e j t e t t mozgalmak, 
különösen az e lmúl t 879. novemberben Konstan-
t inápolyban, Pho t ius elnöklete a l a t t t a r t o t t 
zsinat — a melyen a pápa tek in té lyé t tel jesen 
sárba t i po r t ák és a csalárdság diadalt a r a to t t — 
a r ra b i r ták a pápát , hogy Methódnak minden-
ben megha l lga t t a a kérését. A mi t a pápa annál 
szivesebben te t t , mivel igazhitűnek ta lá l ta min-
denben Methódot. 

De a mel le t t t ek in t e tbe ve t t e a pápa 
Szvatopluk és főemberei kére lmét is, legalább 
részben. Mert azt i r ja Szvatopluknak : ha neked 
és toembereidnek ugy tetszik, hogy inkább latin 
nyelven akar tok misét hal lgatni , parancsoljuk, 
hogy t i nektek latin nyelven t a r t s ák az ünne-
pélyes misét. „Et si t ibi et iudicibus tuis placet, 

s) Szvatopluk 879 ben János presbytert elküldte 
Rómába és bevádolta Methódot a pápánál, hogy mást 
tanit, mint a mit Róma tanit. Erre felelt a pápa Szva-
topluknak : „Si aliquis vobis, vei Eppus vester aliter prae-
dicare praesumpserit . . . doctrinaux falsam abiicite." Es 
azután biztosítja a pápa Szvatopluk fejedelmet, hogy 
Rómába idézte Methódot és vizsgálatot tart majd ez 
ügyben. 

13# 
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missas latina lingua m a g i s a u d i r e , p r a e c i p i m u s , u t 
latine missarum t i b i sollemnia c e l e b r e n t u r . " 

Az elvi okot. mely VIII. János pápá t ar ra 
bir ta, bogy a szláv nyelvet elfogadta liturgikus 
nyelvnek, sem hagyja figyelmén kivül a pápa 
Szvatoplukhoz 880-ban ir t levelében. Sőt ellen-
kezőleg világos és ha tározot t szavakkal kifejezi 
az t , m i d ő n a z t m o n d j a : N e m ellenkezik a józan 
hittel és tannal sem az, h a szláv nyelven éneklik a 
misét, s e m az, h a az e v a n g é l i u m o t és az ó- és 
újszövetségi szentirás szakaszait jó szláv forditás-
ban olvassák, sem az, ha a breviár iumot szláv 
nyelven éneklik. 

„Nec sanae fidei vel doctrinae aliquid obstat, 
sive missas in eadem sclavinica lingua, canere, sive 
sacrum evangelium vel leetiones divinas novi et 
veteris testamenti bene translatas et interpretálás 
legere aut alia horarum officia omnia psallere, 
quoniam qui fecit t rès l inguas principales, he-
braeam scilicet, graecam et la t inam, ipse creavit 
et alias omnes ad laudem et glóriám suam." 

A szláv nyelv elfogadásánál a l i turgiában 
bizonyára ar ra is gondolt a pápa, hogy oly nép-
pel áll szemben, mely Európa lakosságának több 
mint negyed része. A hires Hosius'J) biboros a 
t r i en t i zsinaton a pápa egyik követe és zsinati 
főelnök megjegyzése szerint „vix est ulla l ingua 
sub sole, quae lat ius pa te re t quam lingua Slavorum, 
cum plus e t iam quam qua r t am Europae pa r t em 
complecti videatur. Hac enim tum u tun tu r et 
Boëmi et Mora vi, et Cassubi, et Russi et Moschi, 
Slavi, Suetii, Dalmatae, Boznenses, Croatae, Bulgari, 
Rasciani, Serbi : et aliae gentes nonnullae. Cae-
t e rum sic in ter se nat iones hae var iant , u t minus 
e t iam Slavum aut Dalmatam Polonus intel l igat , 
quam Hollandum aut Burgundum Suevus aut 
Helvetius." 

Ezzel összefüggésben röviden még azt a 
kérdést kell i t t é r in t enünk : váj jon Method és 
t an i tványa i la t in vagy görög r i tus szerint végez-
ték szláv nyelven a misét. Azt már megjegyez-
tük volt, hogy van szláv liturgikus nyelv, de szláv 
r i tus nincsen, hanem tényleg sok egyház szláv 
nyelven végzi a misét görög szer tar tás szerint, 
mások szláv nyelven római vagyis la t in szertar-
t á s szerint. 

Thalhoferl0) szerint Cyrill és Method Kon-

tJ) Hosius, Opera D. Stanislai Hosii Cardinalis, in 
Cone. Trid. Praesidis etc. Parisiis 1562. De Sacro verna-
cule legêndo, p. 262. F. G. 

10) Liturgïk, I. 401. S. 

s tant inápolyból kétségtelenül (ohue Zweifel) a 
görög l i turgiát , Vazul és aranyszájú sz, Jánosét 
v i t ték magukkal a morvák közé és ezt végezték 
o t t szláv nyelven. 

Lali az Archiv f. ka th . Kirchenrecht 1 SSO. 
évi negyvennegyedik köte tében 255. 1. azt vi tat ja , 
hogy Method Morvaországban az o t t már előbb 
használa tban volt latin r i tus mellé behozta a 
görög r i tus t is, de szláv nyelven, a miér t is ezt 
a szer tar tás t szlovén-keletinek (sloveno-orientalem) 
nevezhetjük. De ezen uj i tásával — úgymond — 
Lah — roppan t z ivatar t t ámasz to t t Method, 
mer t a szomszéd lat in püspökök ezen eretnek-
sége m ia t t bevádolták őt az apostoli széknél . u ) 
VIII. János pápa ezért Rómába idézte, kihall-
ga t t a Methódot és helybenhagyta a szlovén-keleti 
szer tar tás t . Method halála után, 885-ben a mor-
vák e lkerget ték Method t an i tványa i t ezen szer-
t a r t á s mia t t . El jöt tek t e h á t Bolgárországba, a 
hol Boris kirá ly igen szivesen fogadta őket. 
Bu lgá r i ában a régi görög r i tus helyébe bevezet-
ték a szlovén-keleti szer tar tás t . Innét , Bulgáriá-
ból á tü l t e t t ék a szlovén-keleti s re r ta r tás t Orosz-
országba és a szomszéd ta r tományokba . Igy 
Lach az Archívban. 

Ginzel12) azt mondja, hogy a Method ál tal 
szláv nyelven t a r t o t t l i turgia a római egyház 
l i turgiája . Igaz ugyan — úgymond — bogy 
Cyrill és Method 863-ig a görög egyház papja i 
voltak ; de a mondot t évben a nyugati vagyis 
latin egyház szolgálatába léptek és abban maradtak 
halálukig. Továbbá oly országba jö t tek 863-ban, 
a hol ké t emberöltő óta a nyugati egyház papjai 
működtek. Róma szentelte Methódot püspökké 
és Method Rómának esküdöt t hűséget és enge-
delmességet. Salzburg bepanaszolja Methódot 
Rómában a szláv nyelv mia t t , de hogy a latin 
r i tus helyébe, mely addig o t t szokásban volt a 
görögöt á l l i to t ta volna be Method, erről hal lgat 
a panasz, a mi t pedig, ha meg tö r t én t volna, 
okvetlenül felpanaszoltak volna ellenségei. A pápa 
levelében sehol semmi nyoma ily vádnak. 

Mindez tö r téne t i igazság. 
A legerősebb érvet azonban a mellett , hogy 

i r) Haereticos trilingues — úgymond Lah — Bul-
gari appellabant omnes, qui cultum divinum tribus tan-
tum linguis, h. e. hebrcáca, graeca, et latina celebrari 
permittebant, reliquas vero linguas omnes ab eo segre-
gandas et excludendas putabant. 

12) Geschichte der Slavenapostel und slav. Liturgie. 
107. S. 
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Method tényleg a latin egyház l i tu rg iá já t végezte 
szláv nyelven, elfeledte a jeles Ginzel az ál tala 
annyiszor mérlegel t szövegből levonni. 

Tanulmányunk folyamán már r á m u t a t t u n k 
volt a r ra a szokásra, hogy Rómában, Kons tan-
t inápolyban és más helyeken is az evangél iomot 
n e m c s a k a helyben clivó liturgikus n y e l v e n o l v a s -
ták, hanem Rómában például görögül is, Kon-
s tan t inápolyban pedig la t inul is. Galliában né-
mely egyházban különös a lkalommal a latin 
nyelven kivül még francziául is, a m in t ezt 
Martene bizonyit ja . 

Annyi bizonyos, hogy a rítusnak, melyet az 
illető egyház köve te t t — a rítusnak megfelelő 
nyelvet soha sem mellőzték az evangeliom olva-
sásánál. Vagyis, ha latin szer tar tás szerint végez-
ték a l i turgiát , latin nyelven okvetlenül olvasták 
az evangeliomot. És ismét , ha görög szer tar tás 
szerint végezték a l i turgiát , a görög nyelvet nem 
mellőzték az evangeliom olvasásánál, hanem ellen-
kezőleg görög nyelven okvetlenül olvasták az 
evangél iumot . 

Mit is rendel e részben VIII. J ános pápa? 
„Jubemus tamen, u t in omnibus ecclesiis 

t e r r ae vestrae p rop te r m a j o r e m honori í icentiam 
evangelium latine l e g a t u r e t p o s t m o d u m sclavinica 
lingua a d n u n c i e t u r . " 

Ha göröy r i tus szerint végezték volna ez 
időben Morvaországban a l i turgiát , a szer tar tás 
nyelvét, a görögöt t ün t e t t ék volna ki azzal, hogy 
az evangél iomot felolvasták volna először görö-
gül, azután szláv nyelven. 

De mivel VIII. J ános pápa tényleg a latin 
nyelvnek itéli oda ezt a kivál tságot a szláv 
l i turgikus nyelv me l l e t t : e körülmény vélemé-
nyem szerint ké tségte lenné teszi azt, hogy Me-
t h o d a római egyház liturgiáját v é g e z t e szláv 
nyelven. 

Ezen véleményemben megerősi t VIII. J ános 
pápának Szvatoplukhoz i r t levelének záradéka, 
mely azt m o n d j a : Ha pedig neked, ós főembe-
reidnek úgy tetszik, hogy inkább latin nyelven 
akar tok misét hallgatni , parancsoljuk, hogy t i 
nektek latin nyelven ta r t sák az ünnepélyes 
misét. 

„Et si tibi et iudicibus tuis placet, missas 
latina l ingua magis audire, praecipimus, u t 
latine missarum tibi sollemnia celebrentur 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 
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18. In authenticis editionibus Missalis, Breviarii, 
Rituális,"Caeremonialis Episcoporum, Pontificalis romani, 
aliorumque librorum liturgicorum a Sancta Sede Aposto-
lica approbatorum, nemo quidquam immutare praesumat : 
si secus factum fuerit, hae novae editiones prohibentur. 

19. Litaniae omnes, praeter antiquissimas et com-
munes, quae in Breviariis, Missalibus, Pontificalibus ac 
Ritualibus continentur, et praeter Litanias de Beata Vir-
gine, quae in sacra Aede Lauretana decantari soient, et 
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litanias Sanctissimi Nominis Iesu iam a Sancta Sede 
approbatas, non edantur sine revisione et approbatione 
Ordinarii. 

20. Libros, aut libellos precum, devotionis, vel do-
ctrinae institutionisque religiosae, morális, asceticae, my-
sticae, aliosque huiusmodi, quamvis ad fovendam populi 
christiani pietatem conducere videantur, nemo praeter 
legitimae auctoritatis licentiam publicet: secus prohibiti 
habeantur. 

CAPVT VIII. 

De Diariis, foliis et libellis periodicis. 

21. Diaria, folia et iibelli periodici, qui religionem 
aut bonos mores data opera impetunt, non solum naturali, 
sed etiam ecclesiastico iure proscripti habeantur. 

Curent autem Ordinarii, ubi opus sit, de huius modi 
lectionis periculo et damno fidèles opportune monere. 

22. Nemo e catholicis, praesertim e viris ecclesia-
sticis, in huiusmodi diariis, vel foliis, vel libellis periodicis, 
quidquam, nisi suadente iusta et rationabili causa, publicet. 

(Folytatjuk.) 

ÉGETŐ KATHOLIKUS KÉRDÉSEK. 
Az apostoli király legfőbb kegyúri joga, kath. auto-

nomia, kath. tudomány-egyetem. 

I r t a : Dr Wurster Józsefaz egyházjog és történelem 
ny. r . tanára. 

Teremtsünk kath. intelligencziát ! 

Teremtsünk, ha máskép nem a föld porából! Teremt-
sünk templomaink kincse, vagyonunk, vérünk árán ! Nincs 
többé idő a habozásra, a kétkedésre. Harsona hangon 
kérünk, követelünk felső kath. tanintézeteket, kath. tudo-
mányegyetemet ! 

De necsak alapítsunk ily intézeteket, necsak tart-
suk fenn, fejlesszük a már fennállókat, hanem a mi 
főfeladatunk : öntsünk azokba valódi kath. szellemet. 
Irányitsuk azokat kathol. és változhatlan tanelveink 
szerint. Allitsunk azok élére igazi kath. képzettségű, szent 
ügyeinkért lelkesülni tudó férfiakat. 

Ne tekintsük felső kath. tanintézeteinket nyűgnek, 
a melyet egyik másik főpap, akarva, nem akarva — 
mert le nem rázhatja — viselni tartozik ; hanem tekint-
sük azokat legszentebb jogaink, kiváltságaink letétemé-
nyesének, a melyre mint drága kincsre büszkék lehetünk. 
Ne tekintsük ezen intézeteket parlagon heverő birtoknak, 
a melyre fordított költség kárba veszett, hanem tekint-
sük azokat elkerülhetlenül szükséges fegyvertárnak, a 
melyre fordított költség bő kamatot fog hozni, mert 
létjogaink megvédője, fentartója. 

Részesítsük a felső tanintézeteinknél működő taná-
rokat, magas képzettséget igénylő állásukhoz mért kitün-
tető tisztelet, előzékeny és szeretetteljes bánásmódban. 

Dijjazzuk tanárainkat, amint az állam az övéit 
díjazza, nehogy legjobb erőink, működésük delelőjén 
harczedzett korban, az állami intézetnél kecsegtető 
nagyobb díjazás és előléptetés czéljából bennünket cser-
ben hagyjanak, nehogy a lét anyagi gondjai, nehogy a 

családfentartás terhei őket magasztos hivatásuktól elvonja 
és állásuk méltóságával meg nem egyeztethető foglalko-
zásra kényszerítse. Csak szégyenpirral arczunkban vallhat-
juk be, hogy egy felső kath. tanintézetnél, egyik-másik 
tanár, üres óráiban pékmesterséggel, még külföldre is 
elágazó borkereskedéssel, izraelita által fentartott keres-
kedelmi iskolában előadásokkal, sőt disznóhizlalással is 
foglalkozott azon czélból, — mennyiben volt igaza, meny-
nyiben nem, hozzánk nem tartozik kutatni, csak a tényt 
konstatálni — hogy az ily uton-módon nyert szerzemény-
nyel, anyagi gondoktól menten, állásához képest önma-
gát és családját eltarthassa és a jövő esélyei ellen biz-
tosítsa. 

Gondoskodjunk felsőbb kath. tanintézeteinknél szi-
gorúan kath. ellenőrzésről, kellő fegyelemről és igazán 
katholikus — nem egyoldalú, nem fonák, nem felekezeti 
gyűlöletet szitó, hanem a tárgyilagos igazság követelte — 
tanitásrendszerről. 

Ne vitatkozzunk soká e felett, mely városban állít-
tassák fel kath. tudomány-egyetem ! 

Az isteni Gondviselés már kijelölt számunkra egy 
várost, melynek múltja és jelene, a benne létesítendő 
magyar kath. tudomány-egyetem eszméjét teljesen meg-
érlelé és ez nem más, mint : 

Pécs szab. kir. város. 

Városunk kulturális fejlődésében az iskolák mindég 
számottevő tényezők voltak. 

I t t létesítette Nagy Lajos (1342—1382) a „studium 
generale" -nak nevezett első magyar tudomány-egyetem, 
mely 1367. évben, tehát két évvel a bécsi egyetemet, 
alapítása után, V. Orbán pápa által szept. 1-én kelt kü-
lön bullával megerősítést nyert. Ezen első főiskolánk kö-
zel két százados virágzásnak örvendett ; hallgatóinak szá-
ma Szerdahelyi Gábor állítása szerint (Chronographia 
celebriorum Ungariae urbium pag. 269) meghaladta a 
kétezeret. 

A mai pécsi líceum nagynevű alapitója: báró Sze-
pesy Ignácz, néhai pécsi püspök, ki azt 1831-ben böl-
csészeti, 1833. évben pedig jogi tanfolyammal látta el és 
az akkori viszonyokhoz képest dúsan javadalmazta is. Az 
1848-iki események folytán a jogi tanfolyam, sőt 1851-
ben a bölcsészeti is be lett szüntetve. Az 1865. évben 
újból megnyílt a jogi tanfolyam, mely 1874. óta a többi 
jogakadémiák mintájára jog- és államtudományi karrá 
alakult át, 4 éves tanfolyammal. 

Az intézet vagyonát képezi : a város főutczájában 
fekvő, nagy udvartérrel biró, kétemeletes, a líceumi csi-
nos templomhoz kapcsolt, a kath. tudományosság élesz-
tésére és megszilárdítására szánt monumentális épület ; 
továbbá a külön épületben elhelyezett és jól felszerelt 
líceumi nyomda s ugyancsak Szepesy alatt nagy költsé-
gen palotaszerüleg készült, jelenleg a püspöki könyvtár 
s a theologiai tanárok lakczéljaira használt épület. Ezen 
felül a Szepesy-féle alapítvány rendelkezik 195,000 fr t 
kamatokra elhelyezett tőkével. Miután azonban az esedé-
kes kamatok a mai követelményeknek meg nem felelnek, 
az időszerinti kegyúr, a megyés püspök, tetemes összeg-
gel járul ezen culturális intézetünk fentartására. 
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A joglíceumnak szakmunkákkal rendelkező könyv-
tárán kívül van városunkban nyilvános jelleggel biró, a 
tudomány minden szakára kiterjedő művekkel, kivált for-
rásmunkákkal gazdagon felszerelt kb. 30 ezer kötetet 
számláló u. n. püspöki könyvtárunk. Van nagyértékü 
éremtárunk és régiségtárunk. 

Van óriási terjedelmű, részben újonnan épült, czél-
szerüen berendezett dúsan javadalmazott kisebb és nagyobb 
pajDnevelő intézetünk. 

Van a pécsegyházmegyei papjelöltek, a magyar és 
horvátországi valamint a bosznita tartományi sz. Ferencz-
rendi növendékek által látogatott a mai kor követelmé-
nyeinek színvonalán álló theologiai intézetünk. 

Van kath. körnek szánt 140 ezer frt költségen új-
kori olasz renaissance stílben épült diszes palotánk, mely-
nek f. é. jan. 6. gróf Apponyi Géza elnök ur által ünne-
pélyesen felavatott nagyméretű oszlopos csarnokai, feje-
delmi termei a magyar kath. intelligencziának méltó gyüle-
kező helyét képezhetné. 

Van kitűnő szellemben igazgatott, jeles tanerőkkel 
ellátott, kellőleg felszerelt, nagy látogatottságnak érvendő 
gymnasiumunk és reáliskolánk. 

Van terjedelmes uradalom, gazdag szénbányákkal 
biró dúsan javadalmazott restaurált székesegyházunk, mely-
nek fölös jövedelme rendes kánoni eljárás mellett, az 
illetékes egyházi és világi közegek hozzájárulásával, szük-
ség esetében, a Pécsett felállítandó tudomány-egyetem 
részbeni dotálására fordítható. 

Van a székesegyház tulajdonát képező konvictussal 
egybekötött „Cantus Gregoriánus "-féle énekiskolánk. 

Vannak városunkban a cziszterczi-, sz.-Ferencz- és 
irgalmas-rendi szerzetesek tulajdonát képező és szerzetes 
tanárjelöltek elhelyezésére aránylag csekély költséggel 
alkalmassá tehető nagyméretű szerzetes házak. Nem is 
szükséges említenünk, hogy a létesítendő kath. tudomány-
egyetemnél, mint a tudomány, vallás és erkölcs gócz-
pontjainál, hazánk tanitó rendjei a tudomány és szerzetesi 
fegyelem tekintetében mily óriási lendületet nyernének ; 
részint az által, hogy legkitűnőbb képzettségű egyéneik 
kivált a theologia és bölcsészeti fakultás egyes tanszékeit 
elfoglalhatnák; részint az által, hogy tanárjelöltjeik szigorú 
katholikus kiképeztetése és nevelése folytán a napjaink-
ban, sajnos mindinkább felszaporodó s a szerzetes rendek 
anyagi és szellemi erejét kimerítő hithagyások a lehető 
legkisebb számarányra leszoríttatnának. 

Pécs város, mely a hullámosan változó kies fekvésű 
Mecsek-hegység déli oldalán fekszik, közegészségi viszonyai 
tekintetében is hazánk előkelő városai közt kiváló helyet 
foglal el. 

Városunk közepét szép s nagy sétatér disziti ; van 
az egész városia kiterjedő vízvezetéki csőhálózatunk; két 
gőzfürdőnk ; hideg vizzel gyógyító intézetünk ; három 
nagy nszó fürdőnk ; aszfalt burkolattal biró utczáink ; 
közel fél millió költséggel újonnan épült remek színhá-
zunk ; szép és nagy terjedelmű számtalan nyaralóval 
díszített szőlőhegyünk ; Jakab-hegy, Szent-kút, Ireghi-völgy, 
Tettye, Orfy, Abaligeti barlang, Zengőhegy, Szénbánya-
telep stb. név alatt ismeretes, svájczi tájékhoz hasonló 
kiránduló helyeink ; a Mecsek egylet által gondosan ápolt 

vadregényes erdei sétáink; a mai kor igényeinek meg-
felelő és kedvező lakviszonyaink. 

A mi végre Pécs szab. kir. város kórház-ügyét illeti, 
ez a kifejlődésnek oly magas fokán áll, mint kevés magyar-
országi városban. Van négy kórházunk, ezek közt kivált 
a 400 ágygyal biró a Szt.-Vinczéről nevezett nővérek 
gondozására bizott városi közkórház ugy a modern kór-
házi higiénia elvei szerinti berendezése, mint rendkívüli 
tisztaság és sebészeti irányban mintaszerű felszerelése 
miatt egyike az ország legnagyobb és legszebb kórhá-
zaínak. 

* * 

A pécsi püspökség régiség tárgyai közt látható egy 
zászló-nyél, a melyen még most is foszlányai megvannak 
azon zászlónak, a melyet 1529. aug. 29-én a mohácsi 
csatatéren, a pécsi egyetemnek 300 hallgatója lobogtatva, 
halált-megvető elszántsággal, a pogány török hadakra 
tört és hazájáért, egyházáért hősi halállal elesett. 

A hősök vérétől pirosult gyásztéren, nemzetünk 
nagy temetőjén porladozó eleink szelleme, nemzeti létünk 
2-ik ezrede küszöbén, a melyet csakis az ő drága vérük 
árán érhettünk el, óva int felénk, hogy az Árpád vérén 
szerzett, a sz.-István szellemében megszilárdult haza oszlo-
pait ne bolygassuk ; hogy a nemzeti kultura csarnokait, 
az ősök szellemében és erényeivel kiépítsük, betetőzzük; 
hogy a keresztény vallás világító szövétnekét az álfel-
világosultság Jidérczlángjával fel ne cseréljük ; hogy az 
országok talpkövét a tiszta erkölcsöt, a kozmopolita kufár 
szellem feslettségével be ne mételyezzük; hogy a keresz-
tény vallás, a keresztény erkölcs hazafentartó és éltető 
elemeit a 2-dik ezredben is féltékenyen ápoljuk; meg-
őrizzük ; hogy végre ott, a hol az őskeresztények első 
bölcsője Pannoniában ringott, a hol Nagy Lajos az első 
virágzó magyar tudomány-egyetemet alapította, a mely 
közel két századig a magyar tudomány góczpontja volt, 
ott létesítsük a mindnyájunk által annyira óhajtott, a 
magyar haza és egyházra annyira szükséges, a keresztény 
tudomány, a hit és erkölcs melegágyát, hajlékát; és 
valósítsuk meg valahára Pécs szab. kir. város legdíszesebb 
helyén kegyeletünk piedesztálján érczszoborban megörö-
kített Szepesynk nagyszabású terveit, a kath. tudomány-
egyetemet, hogy jeles költőnk Vörösmarty látnoki ihlet-
ségben mondott szózata teljesüljön : 

Még jőni kel), még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után. 

Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Székesfehérvár, febr. 9. Prifach József pápai pre-

látus és nagyprépost elnölú beszéde a belvárosi kath. 
körben a hitközönyről és kath. vallásunk megvallásában 
való gyávaságról: 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
„Örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben", hogy 

egy hosszú év leforgása után ismét megjelenhettem az 
Önök kedves körében s színről színre láthatom és lelkem 
mélyéből üdvözölhetem azon lelkes férfiakat, kik szivem-
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bez oly közel állanak, kik velem együtt ugyanazon elveket 
vallják, ugyanazon érzelmeket táplálják és ugyanazon 
czélt ugyanazon eszközökkel elérni óhajtják ! 

Különben ma azért gyülekeztünk egybe m. t. köz-
gyűlés, hogy kath. köiünknek legközelebb lefolyt évi 
életére vonatkozó közléseket vegyünk tudomásul és a 
közlendők minősége szerint vagy vigasztalást merítsünk az 
örvendetes mozzanatokból, vagy a kevésbbé kielégítő 
adatok által ujabb lelkesedésre és szilárdabb elhatározásra 
buzduljunk. 

Körünk mult évi életének összes mozzanatait rész-
letezni a titkár urnák lesz feladata; és az általa közlen-
dőkkel szemben csak egy oly jelenségre fogok rámutatni 
és felette bővebben kiterjeszkedni, mely anya 'törünk, 
tehát a belvárosi kör eletében volt észlelhető és azon 
szomorú tapasztalatban nyilvánult, hogy a mult évben 
aránylag csali kevesen léptek be az anyakörbe, mintha 
ezen kör nem is kath. férfiak számára alakult volna. 

Es ugyan mi lehet e sajnos jelenségnek az oka ? 
Alig tévedek m. t. közgyűlés, ha egyik okául azon vét-
kes közönyt hozom tel, melylyel a kath. ügy iránt kath. 
polgártársaink közül sokan viseltetnek. T. i. évek hosszú 
során át az anyagiakba elmerülve, csak vagyonszerzésre 
fordítják minden gondjukat, a vallás érdekeinek ápolását 
pedig a vallás szolgáira a papokra hagyják, feledve, hogy 
a bit nemcsak a papoknak, hanem a lnveknek is közös 
ügye, a hit védelme pedig a papoknak és híveknek közös 
kötelessége ! 

Ne értsen félre a m. t. közgyűlés ! nem kárhoztatom 
én hitsorsosainknak azon törekvését, mellyel saját maguk 
és családjaik jövőjét szorgalmas munka- és iparkodás-
szülte szerzeményeik által biztosítani buzgólkodnak, hiszen 
ez kötelesség ! csak azon túlságos elmerülést az anya-
giakba nem helyeselhetem, mely napjainkban annyira 
lefoglalja sok kath. embernek idejét és tevékenységét, 
hogy szinte rá sem ér vallásával és annak érdekeivel 
törődni; holott az igazi katholikusnak ugy kellene gyűj-
teni az ideiglenes javakat, hogy miattuk el ne veszítse 
az örökkévalókat! — A'dott emlékű őseink imádkoztak 
és dolgoztak, vagyis egyforma buzgósággal végezték vallási 
és hivatásbeli kötelességeiket és boldogok voltak, mert az 
Isten megáldotta kezök munkáját ; és midőn életök hatá-
rához értek : a jól teljesített hivatás boldogitó tudatával 
és a kiérdemLtt örök jutalom édes reményével lépték át 
az örökkévalóság küszöbét ! Dicső őseinknek e szép pél-
dáját ajánlom követésül azon drága hitsorsosainknak, kik 
mindeddig távol tart ják magukat tőlünk, hogy közönyük 
dermesztő álmából felébredjenek és hozzánk csatlakozva, 
velünk együtt munkálkodhassanak kath. körünk magasz-
tos czéljainak megvalósításában ! 

Van azonban egy más ok is m. t. közgyűlés, mely 
kath. polgártársaink nagy részét a körünkbe való belé-
péstől visszatartja, és ez a félelemnek egy bizonyos neme, 
melyet joggal nevezhetnénk gyávaságnak is ; s ez talán 
még jobban visszariasztja őket körünktől, mint a hit-
közöny és a vagyonszerzésre irányuló szertelen törekvés. 

Köztudomásu dolog ugyanis, hogy a kath. vallás 
korunknak mostoha gyermeke és az ahoz való lelke3 
ragaszkodás, vagy érdekei iránt való nemes buzgólkodás 

sokak, főleg pedig a hatalmasok szemében nemcsak sötét 
bigottság, hanem valóságos botránykő is! Azért élczelik, 
gúnyolják, nyomják és mellőzik azokat, kik kath. szent 
hitükhöz szilárdul r&gaszkodnak, annak törvényei szerint 
élnek és m a g u k a t nyilvános szereplésükben is katholikusok-
nak vallják és mutatjákl 

Minthogy pedig a hatalmasok kegyeitől függ sok 
embernek állása és kenyere, előmenetele és jövője, nem 
csoda, hogy sokan együtt üvöltenek a farkasokkal, vagyis 
ugy viselkednek, habár talán nem is ugy éreznek, mint 
a sorsukat in'éző hatalmasok; tehát negély ezik felvilá-
gosultságukat, fitogtatják vallástalauságukat, kerülik az 
Isten házát, megvetik az egyház parancsait, gyanúsítják 
szolgáit mint rossz hazafiakat, a kath. vallást, melynek 
pedig édes hazánk felvirágoztatása körül annyi érdeme 
van, mint felvilágosodott korunkba többé nem illő óclon-
ságot lomtárba valónak nyilvánítják, az annak fellendí-
tését czélozó körök alakulását gyanús szemmel nézik, 
lehetőleg késleltetik, a meglevőket pedig óvatosan kerülik, 
vagy legjobb esetben egyszerűen ignorálják és mindezt 
csak azért, hogy a hatalmasok kedvéöen já r janak! 

Ugy-e bár m. t. közgyűlés, elég szomorú helyze-
tünknek imént vázoltam rajza? Bizony nem örvendetes 
állapot ez! De vájjon azért csüggedjünk, vagy kétségbe 
essünk-e? Ments Is ten! Sőt inkább minél nagyobb kath. 
polgártársaink egy részénél a hitközöny és ez egyházunk 
iránt mutatkozó elfogultság, hidegség, hogy ne mondjam 
ellenszenv, annál nagyobb buzgóságot fejtsünk mi ki kath. 
meggyőződésünk érvényesítésében, nyílt homlokkal férfias 
bátorsággal vallva hitünket, tántoríthatatlanul ragaszkodva 
egyházunkhoz és annak szentséges fejéhez a római pápá-
hoz, lelkiismeretesen teljesítve vallásunk parancsait, elszán-
tan védve egyházunk jogait, erélyesen meggátolva, ha 
lehet, vagy ha nem, gondosan orvosolva sérelmeit, szóval 
lelkesen felkarolva annak összes érdekeit ; hadd lássák 
közönyös hitfeleink, hogyan kellene nekik is meghálál-
niok Istennek azon megbecsülhetlen kegyelmét, hogy 
őket a kath. anyaszentegyház kebelébe fogadni méltóz-
tatott és érdemetlenségök daczára is abban mindaddig 
megtűrni kegyeskedik! Talán buzgó hitsorsosaik példája 
gondolkodóba ejti majd őket és Isten malasztjának segít-
ségével visszatérnek a hitéletnek a hatalmasok kedvéért 
általuk elhagyott ösvényére, s annál nagyobb buzgóság-
gal pótolandják mulasztásaikat, minél súlyosabb a felelős-
ség, mely őket eddigi hithideg viselkedésükért Isten előtt 
terheli ; talán, ha alapszabályaink figyelmes elolvasása 
után meggyőződnek körünk magasztos czéljairól, hozzánk 
is fognak csatlakozni, hogy közös erővel vívhassuk ki 
vágyaink netovábbját : a katholikusok tömörülését és 
ennek révén hitéletünk fellendülését, s egyházunk diadalát. 
Adja Isten, hogy óhajunk és reményünk minél elébb 
teljesedésbe menjen ! 

És most a m. t. közönségnek becses türelméért hálás 
köszönetemet nyilvánítva, a gyűlést az L'r Jézus szent 
nevében megnyitom. 

A beszédnek rendkívül nagy hatása volt. A helyes-
lés és éljenzés többször elementáris erővel tört ki a 
hallgatóságból, megakasztva a szónokot beszéde közben. 
Á beszéd befejeztével pedig perczekig tartott az éljenzés. 
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KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A katholikus munkásnők egyesülete . *) 

A ki a mai társadalmat éber szemmel kiséri és látja 
azt a küzdelmet, melyet tagjai a lét föotartása érdekében 
megengedett és meg nem engedett módon folytatnak : 
csakhamar tapasztalni fogja, hogy e küzdelemben a gyen-
gének okvetlenül el kell vesznie, ha csak támaszra, véde-
lemre nem talál. Lehetnek e küzdelemnek egykedvű, lehet-
nek tétlen szemlélői : de mi, kikre az Ur Jézus a maga sze-
retetét örökségül hagyta, kiknek a felebaráti szeretetet egyik 
íőparancs gyanánt szívökre kötötte, mi nem lehetünk 
egykedvüek ; nekünk segítenünk kell, segíteni kell minden-
kinek, a kiben keresztény felebaráti szeretet lakik ! A 
gyenge pedig, akit segítenünk kell : ki lehetne más, mint 
a gyönge női nem s annak is a leggyöngébb, az életbe 
alig kikerült, a világot a maga kárhozatos oldaláról még 
nem ismerő része; de amely már is a megérhetés nehéz 
gondjaival jelen meg a küzdelem porondján ; értjük : a 
szegény munkás-nőket, munkás-leányokat! Hány tasrja 
ezen jobb sorsra érdemes osztálynak csak azért züllött el 
és vált a társadalom nemcsak terhévé, hanem ujabb 
veszedelmévé ; mert kora fiatalságában a szükséges gondos 
felügyeletet, a biztos otthont nélkülözve, a bün csábító 
hatalmának megközelithetőbbé lőn ! 

Nehéz napi, vagy éjjeli munka végeztével, nyugalom 
vagy pihenés után áhítozva azt sokszor csak igen kétes 
értékű helyen, kemény hónapos ágyon kellett keresnie! 
Csoda-e, ha a korral járó tapasztalatlanság, hozzá járulva 
a szegénységhez: az áldozatot anélkül, hogy ezt sejtette 
volna, egyszerre a bün karjai közé viszi! Van-e tehát a 
keresztény felebaráti szeretetnek ennél szebb működési 
tere? Es ezt elfoglalni, ezt betölteni akarja a katholikus 
munkásnők egyesülete, mely az illető egyházi hatóság 
helyeslése mellett most Budapesten megalakult és a kath. 
munkásnőknek erkölcsi vezetés, oltalom, oktatás és hasznos 
szórakozás mellett biztos, olcsó lakást s mindazt nyújtani 
akarja, mi őket az élet küzdelmeiben istápolja s a társa-
dalom hasznos tagjaivá képesiti ! 

Azért bizalommal fordul a keresztény katholikus 
publikumhoz, hogy nagy horderejű czéljai kiviteléhez tőle 
a segítséget necsak ne tagadja meg, hanem abban minél 
bővebben részesítse. 

Sőt legyen szabad reméllenünk, hogy a keresztény 
felebaráti szeretet eme téren minden keresztény és nemesen 
érző sziv támogatására számithatunk ! 

A katholikus munkásnőket (úgyszintén a katholikus 
cselédleányok) egyesületének alapító tagja lehet, aki az 
egylet czéljaira egyszer s mindenkorra 20 frtot tesz le ; 
rendes tagja lehet mindaz, ki az alapszabályokban előirt 
föltételek mellett havi 10 kr., vagy egyszerre 1 fr t 20 krt. 
fizet. Az egylet ideiglenes helyisége : Budapest, Knezits-
utcza, hasonszenvi kórház. 

Bundala Mihály, 
pápai titkos kamarás, közp. papnevelő lelkiigazgatója, 

a kath. munkásnők egyesületének elnöke. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
= A Szent-István-Társulal Tudományos é s Iro-

dalmi Osztálya 1897 ik évi február hó 18-án délután 
47 2 órakor osztálg-gyiilést tart, melyre az Osztály tagjait 
és az érdeklődő közönséget az elnökség nevében tiszte-
lettel meghívja Hummer Nándor, társulati titkár. Tárgy-
sorozat: 1. Folyó ügyek. 2. Pintér Kálmán rendes tag 
felolvasása: „Ujabb elbeszélő irodalmunk." 

*) Ajánljuk t. olvasóink különös figyelmébe. 

= Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság az 1897. 
évi február hó 17-ikén, szerdán, d. u. 5 órakor, Buda-
pesten, a Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi 
Pál-utcza 13.) rendes havi felolvasó gyűlését tartja, melyre 
a Társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja Budapesten, 
1897. február hó 9 ikén az elnökség. Tárgysorozat: 1. 
Folyó ügyek. 2. Dr Stucher János pártoló tag felolvasása : 
Az értelem, illetve a judicium practicum s az akarati 
szabad elhatározás. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére a nagyváradi latin szertartású szekeskápta-
lannál megürült stallum litterariumot dr Bognár István, 
budapesti tudomány-egyetemi tanár s ez idei rektornak 
adományozom. 

Kelt Bécsben, 1897. évi január hó 29-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Katholikus tud. egyetem. Pécsi testvéreinknek 

nagy az érdemök, hogy a kath. egyetem szervezésének 
ügye iránt az érdeklődést nem hagyják elaltatni. Mondjon 
bárki bármit : Magyarország jövőjének alapjára, a nevelés 
és tanításra nézve ez a legkiáltóbbsmkségünk. Elemi iskoláink 
vannak, középiskoláink vannak ; csak a kath. szellem 
igényeinek kielégítését kell bennök fokozni. De tudomány-
egyetem — kath. intelligenczia nevelésére — az bizony tel-
jesen hiányzik. A jövő század legnagyobb kath. férfia az lesz 
Magyarországban, a ki kath. tudomány-egyetemet tog 
képes lenni szervezni — a meglevő és még meg nem 
levő rendelkezési anyagokból. Három város is kínálkozik 
meglevő alapjaival, kettős tudománykaru főiskolájá-
val, alapul magyar kath. tudomány-egyetem alapításá-
hoz tényezőnek : Pécs, Eger és Nagyvárad. Ugylátszik, 
az árva pécsi egyházmegye bir legtöbb érzékkel a leg-
kiáltóbb kath. szükséglet kielégítésének elodázhatatlan 
kötelessége iránt. Dr Wurster pécsi tanár kiáltása : „Te-
remtsünk katholikus intelligencziát, ' ha másképp nem, a 
föld porából! Teremtsük templomaink kincse, vagyonunk, 
vérünk árán!" — mutatja, hogy Pécs legérettebb a gond-
viseléses nagy feladatra. Csak rajta ! Ne hagyják az ér-
deklődést elaludni. Isten Jézus í-zive szerinti főpásztorral, 
apostollal, fogja álihatatosságukat megjutalmazni. 

— A főpásztor születésnapja Badapesten. Tegnap 
volt ő eminencziája Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
születés napja. Az érseki vikariátus szerencsekivánatait ez 
alkalomból Csellca Nándor püspök vicarius, az esperesi 
kerület papságáéit Bogisich Mihály cz. püspök tolmácsolta. 
A budavari primási palotában kitett ivre számos hódoló 
irta fel nevét. Budapest nagy harangjainak zúgása hirdette, 
hogy nem közönséges nap van, hogy a papság s a hivek 
a templomokban és otthon imádkoznak. Dominus conservet 
eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et 
non tradat eum in animam inimicorum ejus ! 

— Békés-Csaba kegyúri jogáról értekezik a 
„Sárosmegyei Lapok". Rosszalja a király döntését s Kazaly 
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egyházjogtanára hivatkozva az akatholikusok jogalanyi 
képességét vitatja. Aztán egy tollvonással keresztül huzza, 
a mit irt, mert véleményének a vége oda lyukad ki, 
hogy „el kell töröloi a kegyuraságot," mint középkori j 
intézményt. De mi fog, úgymond, ekkor történni az egy-
házakkal ? Feleli : „Nem fognak megsemmisülni, megma-
nak, csali, életbe kell léptetni az 1848-ik évi XX-ik t.-czik-
ket.u Vagyis a vége a dolognak protestáns atyánkfiainál 
mindig : el kell venni a kath. egyl í í í f f t^syonát , aztán az 
állam azt ossza szét s adjon állami eltartást minden val-
lás lelkészeinek. A protestantizmus tehát szépen eljutott 
nálunk is az államisten imádásaig — egy kis alamizsna 
fejében. , 

— Az ungvári papnevelő-intézet egyiiázirodalmi 
köre az intézet nagytermében védőszentjeinek : Nagy szt. 
Bazil, Nazianzi szt. Gergely és Aranyszájú sz. János 
ünnepe alkalmából folyó évi február hó 11-én dis/gyülést 
rendezett, melyreszives meghivástkaptunk. Műsor vol c : Pápai 
hymnus. 1. Elnöki megnyitó. Tartja Boksay János IV. é. h. 
h. 2. Nyitány. Rossini „Teli Vilmos" cz. operájából. 
Előadja: A zeneegyesület. 3. „10,4". Szavalja: Flenykó 
János IV. é. h. h. 4. „Őseink emléke." Huber Károlytól. 
— Előadja : a dal- és zeneegyesület. 5. A Modern Spiri-
tismus. Irta és felolvassa : Mitró Dezső II. é. h. h. 6. 
Részlet. Donizetti „Anna Bolena" cz. operájából. Előad-
j á k : Jaczkovics Mihály III. é. h. h. (Violino), Szilvay 
Szion I. é. b. h. (Violoncello), Petrik Miklós III. é. h. h. 
(Basso). Boksay János (Pjano). 7. „Feltámadunk" — 
Horváth Imrétől. Szavalja: Csudáky Miklós IV. é. h. h. 
8. „Des Geigers letztes Ständchen" — Mareschtől. Elő-
adják: Jaczkovics Mihály III. é. b. b. (Violino), Boksay 
János IV. é. h. b. (Piano) 9. „Csatadal" — Huber Károly-
tól. — Előadja: a dalegyesület. 10 Elnöki befejező. 
Tar t ja : Boksay János IV. é. h. h. Induló. 

— A keresztény szeretet nevében alamizsnát 
gyűjt Magyarországban P. Wehinger János hithirdető, 
a birmai bélpoklosok sz. Jánosról nevezett gyógyító és 
ápoló intézetének igazgatója. Az adományok átvételére 
Schaefer J . atyja, a jézustársaságiak budapesti házának 
főnöke (VIII. Mária-utcza 25. sz.) volt szives vállalkozni. 
A jótékony czél önmagát ajánlja. Ott Birmában a neve-
zett ügyben óriás a szükség. 30,000 bélpoklos szenved és 
csak 150 nyerhet ápolást a ker. szeretet intézetében. A 
megsegített nyomorultak imája Isten irgalmassága előtt 
hathatós szószolónk leszen. 

— Katholikus lap gyarapodása. Derék kath. lap-
társunk, a „Váczi Közlöny" jelenti legutóbbi számában, 
hogy főmunkatársul sikerült megnyernie Kulcsár Ernőt, 
előnyösen ismert fővárosi irót és ellenzéki publiczistát, a 
kinek működése, a mint beköszöntőjében mondja, oda fog 
irányulni, hogy „azon hazafias, keresztény elveket melye-
ket a lap eddig is terjesztett, jóknak helyeseknek bizo-
nyítja be elfogadható érveléssel azok előtt is, kik ellen-
kező elvek híveinek vallják magukat." Helyes nagyon 
helyes! A kath. lapirodalomnak hódításra kell kiindulni 
az ellenkező elvek hívei közé, ugy mint a keresztény 1 

czivilizáczió megalapításakor az apostolok tettek. Váczi 
kath. laptársunknak a személyi, meg a hódító szellemi 
gyarapodáshoz is, üdvözlettel szerencsét kivánunk. 

— Felhívás zarándoklatra Lorettóba. Még élénk 
emlékezetben van az általam mult évi szeptember hónap-
ban Lorettóba vezetett zarándoklat, mely minden tekin-
tetben sikerültnek mondható. Miután többen már most 
azon óhajuknak adtak kifejezést, hogy ez évben is szeret-
nének Lorettóba zarándokolni a szent házhoz, melyben a 
szent család 33 éven át élt, — kijelentem, hogy szeptem-
ber vége felé, vagy október elején ismét vezetek zarán-
doklatot, mely még jobban sikerülend, mint a tavalyi, 
mert az akkor szerzett tapasztalatok most fel lesznek 
használva az utasok kényelmére. Ezen zarándoklat alkal-
mával elviszszük azon szép hímzett zászlót is, mely a 
tavaly gyűjtött mise-alapítványból még fen maradt. 700 
forint lett befizetve a mise-alapítványra és a még fen-
maradt 175 forinton készül egy szép zászló. Az uti költ-
ség, mint tavaly, ugy az idén is III-ik helyen 14 frt 50 
kr., 11-ik helyen pedig 24 frt 50 kr. leszen. A zarándok-
lat részletesebb tervezete májusban lesz kibocsáitva; a 
mostani felhívásnak czé'ja : felhívni a jámbor híveket, 
hogy gyűjtsenek pénzt az útra. Van biztos kilátásunk, 
hogy különféle kedvezményekben fogunk részesülni, azért 
csak bátran, minél többen a „szent házhoz". Garam-Kövesd, 
1897.-január 28. Gaibl Sándor esperes-plebános, a szent 
ház t. kamarása. 

— Uj templom. Palást hontmegyei községben Palásthy 
Pál esztergomi püspök-kanonok 50,000 frton uj templo-
mot építtet. A régi templomot már bontják. A fejedelmi 
szellemű főpap előbb vaskos munkában megírta a Palás-
thyak történetét. Még előbb saját nevét iratta be 
a múzsákkal a legjobb egyházi irók fényes névsorába. 

— Uj kanonokok Nagyszombatban. A holt ember 
előléptetéset magában foglaló legfelsőbb határozat értel-
mében O felsége Krchnyák Lénárd cz. kanonok, dejthei 
esperes plébánost, és Concilia Emil érsek-helynöki titkárt, 
a nagyszombati társas-káptalan kanouokjaivá kegyelmesen 
kinevezte. 

f Gyászhír. Részvéttel vettük a következő szomorú 
jelentést: Az „Üdvözitőu-ről czimzett szt. ferenczrendiek 
bártfai társházának tagjai, a tapulyi esperesi kerület r. 
kath. papsága, nem különben a hankóczi r. kath. hit-
község hivei nevében is — fájdalomtelt szívvel jelentik, 
szeretett paptársunk főtisztelendő Náhlik Lajos Henrik 
sz. Ferencz r. kiérdemült kormány tanácsosnak, szerzetes 
oltártestvérüknek illetve lelki pásztoruknak buzgó és 
ernyedetlen tevékenységű életének 61-ik, áldozárságának 
38-ik évében, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele 
mellett, hosszú szenvedés után f. h. 10-én reggeli 5 óra-
kor bekövetkezett csendes elhunytát. A megboldogult 
földi maradványai f. hó 12-én délelőtt 9 órakor, a meg-
felelő szertartásokkal, az engesztelő sz. miseáldozat bemu-
tatása után, fognak a hankóczi sírkertbe az örök feltá-
madás nai já ig tartó nyugalomra tétetni. Bártfa, 1897. 
évi február hó 10-én. Áldott legyen emléke és az ö. 
v. f. n. 

Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve 

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

Budapest. 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'1 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

Ë kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Nagy Sándor 
Ê könyvnyomdájában, 
Ê IV., Papnövelde-utcza 
Ê 8. sz. alatt, hova a 
Ï netaláni reclamatiók is, 
§ bérmentes nyitott 
Ê levélben, intézendők. 

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

Budapesten, február 17. 14. 

D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Hódolat a pápának. — A szláv liturgikus nyelv további sorsa. — Sanctissimi Domini 
Nostri Leonis Divina Providentia PAPAE XIII. — Egy év története a székesfejérvári kath. kör életéből. — Egyházi Tudósítások : 

S z o m b a t h e l y . Főpásztori körlevél. — P á r i s . A d'Hulst emlék-bizottság felhivása. — Irodalom. — Vegyesek. 

HÓDOLAT A P A P Á N A K . 
Most szombaton lesz 19 éve, hogy dicső-

séggel uralkodó szentséges a t y á n k a t Krisztus 
Urunk he ly ta r tó jává megválasztot ta a pápa-
választó biboros egyházfejedelmek conclavéja. 
Hálával Isten i ránt , hogy ily pápát adot t nekünk, 
s fini hódolat ta l a nagy jóságú és bölcsességü 
pápa iránt , ki velünk annyi j ó t t e t t , ü l jük meg 
e napot mindnyájan, esdve-kérve az i rgalmasság 
Atyjá t , hogy XIII. Leo pápát , az egyháznak, az 
emberiségnek javára, még soká, nagyon soká 
éltesse i t t e földön ! 

A szláv liturgikus nyelv további sorsa. 
Method halála után, mely 885-ben bekövet-

kezett , régi ellenségei kiűzték t an i tványa i t és 
ezekkel a szláv l i turgikus nyelvet is Morvaország-
ból. Method t an i tványa i most Bolgárországba 
mentek, a hol Boris király igen szivesen fogadta 
őket. Bolgárországban eddigelé görög nyelven 
végezték a l i turgiát . Method tan i tványai be-
hozták a szláv nyelvet, és ezt a szer tar tás t 
szivén görögnek nevezik. A szlovén-görög szer tar tás 
egészen a 18-ik század végéig t a r t o t t a magá t 
Bolgárországban, a mikor sok helyen ismét a 
görög nyelvet fogadták el a l i turgiában.1) Bul-
gária később 1019. elszakadt Rómától, midőn 
Bizancz főnhatósága alá került. De 1185-ben le-

rázván nyakáról a görög j á r m o t : kereste Rómá-
val az uniót. Az unió tényleg létre is j ö t t III. 
Ince pápa korában és. körülbelül 30 évig t a r t o t t . 
Az Archiv 1880. évi 44. kö te tében közli a levele-
zést, mely megelőzte az uniót és III. Incze pápa 
és Kaló János bolgár király közöt t folyt. Egyik 
levelében világosan ki je lent i a pápa, hogy nem 
kivánja , hogy hagyják el eddigi szertartásukat. 
„Volumus, u t non t am ritum nostrum, quam 
mandatum divinum sequentes, per quod in lege 
praecipi tur , u t sacerdotes ungantur , manus eorum, 
qui ordinandi sunt in presbyteros, solemniter 
inungantur . " -) 

Es éppen ez alapon, mer t a pápa meghagyta 
Bulgár iának a rítusát, Drinov iró — helytelenül — 
nem hiszi, hogy valósággal lé t re jö t t volna ez 
időben az unió Róma és Bulgária között . Mert — 
szerinte — azon esetben, ha l é t re jö t t volna az 
unió, el kel le t t volna hagyniok a bolgároknak 
a szlovén nyelvet a l i turg iában és el kel le t t 
volna fogadniok a latin nyelvet. 

Drinov ezen ellenvetésére szépen megfe-
lel Lah. 

„Ecclesia catholica, accommodando se prae ter 
dogmata ei peccata ubique humanae f ragi l i ta t i , 
tolérai omnrs ritus, dummodo non impingant in 
dogmata : quare Pont i fex pro consuetudine Eccle-
siae suae Bulgaris uniendis lubentissime permi-
sit r i tum üoveno-graecum a S. Methodio iam 

Lah, Archiv f. kath. Kirchenrecht, 1878. p. 276. 2) 204. S. 
10 
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auc tor i t a te papae Joannis VIII. in te r Slavos 
in t roduc tum." 

„Catholicismus m in ime est solus latinismus, 
dum non constat nec in ritu, nec in lingua, sed 
solummodo in unitate dogmatum cum Papa, 
visibili capite Ecclesiae sine respectu ad ritum 
aut linguam.u 3) 

A görögök nem kevésbbé gyűlölték a szláv 
nyelvet a l i turgiában, m in t a latinok. Mert a 
görögök túlbecsülvén i rodalmukat és műveltsé-
güket, minden más népet és nyelvet lenéztek, 
barbárnak bélyegezvén azt, nem vévén ki a 
barbárok sorából a rómaiaka t sem. Igy például 
III. Mihály görög császár I. Miklós pápához i r t 
levelében skgtha- és ba rbárnak nevezi a la t in 
nyelvet. 

Ha igy bántak a görögök a la t in nyelvvel : 
nem csodálhat juk, hogy lenézik és megve t ik a 
szláv nyelvet. Mikor török kézre kerü l t Bulgá-
ria, görög papok árasz to t ták el az országot, a 
kik ráerőszakol ták a népre a szláv nyelv helyet t 
a görögöt a l i turgiában, a szláv nyelven való 
i s ten i t i sz te le te t eretnekségnek bélyegezték és lába-
ikkal tapodták a szláv l i turgikus könyveket 4 ) 

A délnyugati vagy illyr szlávok, vagyis az 
összes ka ran tánok — Karinthia , Kra jna ós Stá jer-
ország lakói — valamint a horvátok és szerbek 
nagy része, ugy szintén a da lmaták is, kereszté-
nyek voltak már a hetedik században. És pedig 
la t in szer tar tású papoknak köszönik e népek 
keresztény hi töket . 

VIII. János pápa szorosan véve csak Method 
egyház ta r tományában engedte meg a szláv nyelvet 
l i turgikus nyelvnek. A délnyugat i szlávoknak 
t e h á t vol taképpen nem szólott az engedély. És 
mégis még Method életében igénybe vet ték ezek 
is a pápai kiváltságot . De a la t in papság, miként 
Morvaország- és Pannóniában, épp ugy i t t Dalmá-
t iában, nagyon ellenezte a szláv nyelvet a l i tur-
giában. A szláv nyelv kiszorí tására elhatároz-
t á k a spalatói egyház ta r tomány püspökei, hogy 
szláv i f j aka t nem szentelnek papokká. A püspöki 
ka rban csak egy pár t fogója volt a szláv l i turgi-
kus nyelvnek, t. i. Gergely nonai püspök. Gergely 
püspök felszentelte a papságra jelentkező szláv 
i f j aka t nemcsak a maga egyházmegyéje számára, 
hanem más egyházmegyék részére is. Gergely 
püspök ezen eljárása a lkalmas oknak kinálkozott 

b) 211. S. 
4) 256. S. 

a többi püspököknek, hogy Rómában ellene 
panaszt emeljenek. 

Igy tör tént , hogy X. János 925 körül levelet 
i r t a spalatói egyháztar tomány főpásztorainak, 
melyben e lmondja a pápa, hogy János anconai 
püspökököt és Leo biboros püspököt elküldte 
hozzájok, és ezek segitségével szüntessék meg az 
összes visszaéléseket. Felszólít ja őket , hogy a 
sz. á ldoza to t a római egyház szokása szerint 
latin nyelven mutassák be a szlávok, mer t a 
szláv népek a római egyház specialissimi filii, 
mivel a római egyház nemze t t e őket Krisztusban.5) 

Ugyanakkor Tamislav horvá t ki rá lynak is 
i r t X. János pápa levelet és pedig egészen ugyan-
azon szellemben. T. i. mivel a szláv népeket 
Róma nemzet te Krisztusban, azért a római egy-
háznak szoros ér te lemben ve t t fiai, t ehá t Róma 
nyelvét használják a l i turgiában. „Quis etenim 
s ecialis filius sanctae Romanae Ecclesiae, sicut 
vos estis, in barbara seu Sclavinica l ingua Deo 
sacnficium offerre delectatur ." ü ) 

A * nevezet t pápai követek zsinatra hivták 
össze a spalatói egyház ta r tomány püspökeit. A 
többség elfogadta a következő megállapodást : 
„ut nullus Episcopus nostrae provinciáé audeat 
in quolibet gradu Slavonica lingua promovere : 
tarnen in clericatu et monachatu Deo servire. 
Nec in sua Ecclesia s inat eum missas facere; 
p rae te r si necessi ta tem sacerdotum haberet , per 
supplicationem a Romano Pontifice l icent iam 
ei sacerdotalis ministerii t r ibuat ." 7) Vagyis, egy 
püspök se merjen olyat, a ki csak szlávul tud, 
felszentelni , a tényleg már felszenteltek csak 
a kisebb rendeket gyakorol ják és mint szerzete-
sek szerepelhetnek. Egy püspök se engedje meg 
annak , aki csak szlávul tud, templomaiban a 
misézést, csak szükség esetében és ekkor is csak 
pápai eugedélylyel. 

A kisebbség Rómában t i l takozot t ezen meg-
állapodás ellen. E r r e a pápa felfüggesztette ezt 
a megállapodást és Rómába rendelte Gergely 
püspökkel a met ropol i tá t vagy a ki t ez maga 
helyett küld. Ugy látszik, hogy Gergely püspök-
nek adtak Rómában igazat, mer t tényleg foly-
t a t t ák a szláv nyelven a misézést h á b o r í t a t l a -
nul ezentúl is körülbelül 140 évig. 

5) Grinzel, Monumenta lústoriam Liturgiáé slavicae 
illustranti, p. 76. 

ü) Ugyanott", p. 77. 
') P. 78. 
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A 925. spalatói egyháztar tományi zsinat 
eléggé figyelmeztette a da lmát szlávokat, hogy 
ne érjék be a szláv nyelv tudásával , hanem 
tanul ják meg a la t in nyelvet is, és á l ta lában 
jobban képeztessék ki fiaikat, a kik papok akar-
nak lenni. De ugy látszik, e figyelmeztetésnek 
semmi eredménye sem volt. A 11. században 
ugyanis oly nagy tuda t lanság u ra lkodo t t a 
da lmát szlávok között , hogy még sajá t eredetök 
és nemzet iségükkel sem voltak t isztában. Az a 
balhiedelem erősödött meg közöttök. hogy ők 
tu la jdonképpen góthok. A miért is az ellenségeik 
a szláv be tűket góth Í rásnak mondták . Spanyol-
országban éppen ez időben töröl ték el a góth 
szertar tást . 

Igy tör tén t , hogy az 1068-ban t a r t o t t 
spalatói egyháztar tományi zsinaton k imondták : 
ut nullás de caetero in lingua slavonica praesumeret 
divina mysteria celebrare, nisi t an tum in latina 
et graeca, nec aliquis ejusdem linguae promovere-
tur ad sacras or dines.11 8) II. Sándor pápa mege-
rős í te t te ezt a ha tá roza to t és végre is h a j t o t t á k 
Spalaió és Veglia egyházmegyékben. De a h o r v á t 
király t a r tománya iban továbbra is megmarad t a 
szláv l i turgikus nyelv.") 

A zenggi püspök 1248-ban IV. Incze pápá-
hoz i r t levelében emliti, hogy Szlavóniában 
különös betűi vannak a szláv nyelvnek és ezek-
kel a betűkkel i r ják l i turgikus könyveiket. Azt 
t a r t j ák ezen betűkről , hogy sz. Je romos t a l á l t a 
fel azokat. Kéri a pápát , engedje meg, hogy ő 
is használhassa ezeket a betűket . < 

„Porrecta nobis pet i t io tua cont inebat , quod 
in Slavonia est littera specialis, quam illius 
te r rae clerici se habere a B. Hie ronymo asse-
rentes, eam observant in divinis officiis celeb-
randis. Unde, u t illis efficiaris conf'ormis, et 
t e r rae consuetudinem, in qua existis eppus, imi-
teris, celebrandi divina officia secundum prae-
dictam l i t teram, a nobis l icentiam suppliciter 
postulasti . Nos igi tur a t tendentes , quod sermo 
rei, et non res sermoni subiecta, l icent iam tibi in 
illis dumtaxa t part ibus, ubi de consuetudine 
observantur praemissa, dummodo ex ipsius varie-
tcite l i t te rae sententia non laedatur , auc tor i ta te 
praesent ium concedimus pos tu la tam." l ü ) 

A pápa t ehá t megengedte a sz. Je romosnak 

P. 89. 
HJ Ginzel, Geschichte der Slavonapostel, 122 S. 
10) Ginzel, Monuménta, p. 92. 

t u l a jdon í to t t betűket , az úgynevezet t glagolit 
be tűke t a szláv l i turgikus könyvekben, mer t a 
beszéd másodrendű dolog az eszmével, igazsággal 
szemben, melynek kifejezésére használjuk a beszé-
det. „ Sermo rei et non res sermoni subiecta." 

Ginzel azt hiszi, hogy a glagolit betűk a szláo 
l i turgikus nyelv eredeti betűi . Ezeket ta lá l ta fel 
Cyrill 863-ban, a mikor Morvaországba ment . 
Glagolit be tűkke l vannak irva a legrégibb szláv 
l i turgikus könyvek. Ginzel ezen véleménye mel le t t 
tanúskodnak a pápák. Igy X. Incze pápa 1648. 
febr. 22 én Romanum Pontificem kezdetű apostoli 
levelében. Quum Illyricarum gent ium, quae longo 
la teque per Europam diffusae sunt, libros sanc-
tos iam inde a D. Hieronymi temporibus, u t 
pe rve tus ta ad nos detul i t t radi t io , vel certe a 
Pontif icatu f. r. Joannis Papae VIII. r i tu quidem 
romano, sed idiomate slavonico et charactere s. 
Hieronymi vulgo nuncupato conscriptos, oppor-
tuna recognit ione indigere comper tum sit . . . " 1]) 
XIV. Benedek pápa pedig ezeket mondja 1754. 
aug. 17-ón Ex pastorali munere kezdetű konst i -
tuczió jában: „Azon voltak — úgymond XIV. 
Benedek — minden időben a római pápák, hogy 
a sz. mise végzésénél minden nemzet lelkiis-
meretesen őrizze meg törvényesen elfogadott , 
bevet t szer tar tásai t , jelesen eredet i épségében 
őrizze meg a nyelvet, melyet ősei a sz. áldozat-
nál és a többi istenit iszteleti ténykedéseknél 
használtak." 

Hitelre méltó t anuktó l értesülünk, hogy 
visszaélések csúsztak be a szláv latin szertar-
tásba, melyet VIII. J ános pápa az illyr nemzet-
nek Jeromos-féle betűkkel irodalmi szláv nyelven 
engedélyezett , és melyet VIII. Orbán és X. Incze 
pápák i sméte l ten jóváhagytak és megerősi te t tek, 
midőn a misekönyvet és breviár iumot ugyan-
azon nyelven és betűkkel k inyomat ták . . . . " 

Mert a görög betűk megtoldásával a lak i to t t 
ugyuevezet t Cyril l-betükre nem volt szük-
sége a két tes tvérnek Morvaországban, latin 
egyházakban. De Method t an i tványa inak igenis 
szükségök volt Bulgáriában, a hová Method 
halála u tán Morvaországból menekültek, a görög 
be tűke t utánzó Cyrill-betűkre görög egyházakban. 

IV. Incze pápa el járásának az volt a ter-
mészetes következménye, hogy a szláv liturgi-
kus nyelv most á l ta lában hódi tot t és t é r t fog-
lal t mindenfelé. 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

u ) Nilles, Kalendarium Manuale Utriusque Eccl. 
1896. I. p. 503. 

U* 
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DECRETA GENERALI A. 

DE PROHIBITIONS ET CENSYRA LIBRORUM 

TITVLVS I. 

DE PROH1BITIONE LIBRORVM. 

CAPVT IX. 

De facilitate legendi et retinendi libros prohibitos. 

23. Libros sive specialibus, sive hisce Generalibus 
Decretis proscriptos, ii tantum legere et retinere poterunt, 
qui a Sede Apostolica, aut ab illis, quibus vices suas 
delegavit, opportunas fuerint consecuti facilitates. 

24. Concedendis licentiis legendi et retinendi libros 
quoscumque prohibitos Romani Pontifices Sacram Indicis 
Congregationem praeposuere. Eadem nihilominus potestate 
gaudent, tum Suprema Sancti Officii Congregatio, tum 
Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro regionibus 
suo regimini subiectis. Pro Urbe tantum, haec facultas 
competit etiam Sacri Palatii Apostolici Magistro. 

25. Episcopi alique Praelati iurisdictione quasi epi-
scopali pollentes, pro singularibus libris, atque in casibus 
tantum urgentibus, licentiam concedere valeant. Quod si 
iidem generalem a Sede Apostolica impetraverint facul-
tatem, ut fidelibus libros proscriptos legendi retinendique 
licentiam impertiri valeant, eam nonnisi cum delectu et 
ex iusta et rationabili causa concédant. 

26. Omnes qui facultatem apostolicam consecuti 
sunt legendi et retinendi libros prohibitos, nequeunt ideo 
legere et retinere libros quoslibet, aut ephemerides ab 
Ordinariis locorum proscriptas, nisi eis in apostolico in-
dulto expressa facta fuerit potestas legendi et retinendi 
libros a quibuscumque damnatos. Meminerint insuper qui 
licentiam legendi libros prohibitos obtinuerunt, gravi se 
praecepto teneii huiusmodi libros ita custodire, ut ad 
aliorum manus non perveniant. 

C A P Y T X. 

De denunciatione pravorum librorum. 

27. Quamvis catholicorum omnium sit, maxime 
eorum, qui doctrina praevalent, perniciosos libros Episco-
pis, aut Apostolicae Sedi denunciare ; id tarnen speciali 
titulo pertinet ad Nußtios, Delegatos Apostolicos locorum 
Ordinarios, atque Rectores Universitatum doctrinae laude 
florentium. 

28. Expedit ut in pravorum librorum denunciatione 
non solum libri titulus indicetur, sed etiam, quoad fieri 
potest, causae exponantur ob quas liber censura dignus 
existimatur. lis autem ad quos denunciatio defertur, san-
ctum erit, denunciantium nomina secreta ser^are. 

29. Ordinarii, etiam tamquam Delegati Sedis Apo 
stolicae, libros, aliaque scripta noxia in sua Dioecesi 
édita vei diffusa proscribere, et e manibus fidelium auferre 
studeant. Ad Apostolicum Judicium ea déférant opera vel 
scripta, quae subtllius examen exigunt, vel in quibus ad 
salutarem effectum consequendum. supremae auctoritatis 
sententia requiri videatur. 

TITYLYS II. 
DE CENSVRA LIBRORUM. 

CAPYT I. 

De Praelatis librorum censurae praepositis. 

30. Penes quos potestas sit sacrorum bibliorum edi-
tiones et versiones adprobare vel permittere ex iis liquet, 
quae supra (n,° 7) statuta sunt. 

31. Libros ab Apostolica Sede proscriptos nemo 
audeat iterum in lucem edere ; quod si ex gravi et ratio-
nabili causa, singularis aliqua exceptio hac in re admit-
tenda videatur. id nunquam fiet, nisi obtenta prius sacrae 
Indicis Congregationis licentia, servatisque conditionibus 
ab ea praescriptis. 

32. Quae ad causas Beatificationum et Canonizatio-
num Servorum Dei utcumque pertinent, absque benepla-
cito Congregationis Sacris Ritibus tuendis praepositae 
publicari nequeunt. 

33. Idem dicendum de Collectionibus Decretorum 
singularum Romanorum Congregationum : hae nimirum 
Collectiones edi nequeant, nisi obtenta prius licentia, et 
servatis conditionibus a moderatoribus uniuscuiusque Con-
gregationis praescriptis. 

34. Vicarii et Missionarii Apostolici Décréta sacrae 
Congregationis Propagandae Fidei praepositae de libris 
edendis fideli^er servent. 

35. Approbatio librorum, quorum censura praesen-
tium Decretorum vi Apostolicae Sedi vel Romanis Con-
gregationibus non reservatur, pertinet ad Ordinarium loci 
in quo publici iuris fiunt. 

36. Reguläres, praeter Episcopi licentiam, memine-
rint teneri se, sacri Concilii Tridentini decreto, operis in 
lucem edendi facultatem a Praelato, cui subiacent, obti-
nere. Utraque autem concessio in principio vel in fine 
operis imprimatur. 

37. Si Auctor Romae degens librum non in Urbe, 
sed alibi imprimere velit, praeter approbationem Cardi-
nalis Urnis Vicarii et Magistri Sacri Palatii Apostolici, 

! alia non requiritur. 

CAPVT II. 

De censorum officio in praevio librorum examine. 

38. Curent Episcopi, quorum muneris est facultatem 
libros imprimendi concedere, ut eis examinandis spectatae 
pietatis et doctrinae viros adhibeant, de quorum fide et 
integritate sibi polliceri queant, nihil eos gratiae daturos. 
nihil odio. sed omni humano affectu posthabito. Dei dum-
taxat gloriam spectaturos et fidelis populi utilitatem. 

39. De variis opinionibus atque sententiis (iuxta 
Benedicti XIY. praeceptum) animo a praeiudiciis omnibus 
vacuo iudicandum sibi esse censores sciant. Itaque na-
tionis, familiae, scholae, instituti affectum excutiant, stu-
dia partium seponant. Ecclesiae sanctae dogmata, et com-
munem Catholicorum doctrinam, quae Conciliorum gene-
ralium decretis, Romanoium Pontificum Constitutionibus, 
atque Doctorum consensu continentur, unice prae oculis 
habeant. 

40. Absoluto examine, si nihil publicationi libri 
obstare videbitur, Ordinarius, in âcriptis et omnino gratis, 
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illius publicandi licentiam, in principio vel in fine operis 
imprimendam, auctori concédât. 

CAPVT III. 

De libris praeviae censurae subiiciendis. 

41. Omnes fideles tenentur praeviae censurae eccle-
siasticae eos saltern subiicere libros, qui divinas Scripturas, 
Sacram Theologiam, Históriám ecclesiasticam, lus Canoni-
cum, Theologiam naturalem, Ethicen, aliasve huiusmodi 
religiosas aut morales disciplinas respiciunt, ac generaliter 
scripta omnia, in quibus religionis et morum honestatis 
specialiter intersit. 

42. Viri e clero seculari ne libros quidem, qui de 
artibus scientiisque mere naturalibus tractant, inconsultis 
suis Ordinariis publicent, obsequentis animi erga illos 
exemplum praebeant. 

Idem prohibentur quominus, absque praevia Ordi-
nariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda 
suscipiant. 

CAPVT IV. 

De Typogrophis et Editoribus librorum. 

43. Nullus liber censurae ecclesiasticae subiectus 
excudatur, nisi in principio nomen et cognomen tum 
auctoris, tum editoris praeferat, locum insuper et annum 
impressionis atque editionis. Quod si aliquo in casu, iustas 
ob causas, nomen auctoris tacendum videatur, id permit-
tendi penes Ordinarium potestas sit. 

44. Noverint Typographi et Editores librorum novas 
eiusdem operis approbati editiones, novam approbationem 
exigere, hanc insuper textui originali tributam, eius in 
aliud idioma versioni non sufïragari. 

45. Libri ad Apostolica Sede damnati, ubique gen-
tium prohibiti censeantur, et in quodcumque vertantur 
idioma. 

46. Quicumque librorum venditores, praecipue qui 
catholico nomine gloriantur, libros de obscenis ex pro-
fesso tractantes neque vendant, neque commodent, neque 
retineant : ceteros prohibitos vecales non habeant, nisi a 
Sacra Indicis Congregatione veniam per Ordinarium im-
petraverkt , nec cuiquam vendant nisi prudenter existimare 
possint, ab emptore hgi t ime peti. 

CAPVT V. 

De poenis in Decretorum Generalium transgressores 
statutis. 

47. Omnes et singuli scienter legentes, sine aucto-
ritate Sedis Apostolicae, libros apostatarum et haeretico-
rum haeresim propugnantes, nec non libros cuiusvis 
auctoris per Apostolicas Literas nominatim prohibitos, 
eosdemque libros retinentes, imprimentes et quomodolibet 
defendentes, excommunicationem ipso facto incurrunt, 
Romano Pontifici speciali modo reservatam. 

48. Qui sine Ordinarii approbatione Sacrarum Scri-
pturarum libros, vel earundem adnotationes vel commenta-
rios imprimunt, aut imprimi faciunt, incidunt ipso facto 
in excommunicationem nemini reservatam, 

49. Qui vero cetera transgressi fuerint, quae his 
Decretis Generalibus praecipiuntur, pro diversa rectus 

gravitate serio ab Episcopo moneantur ; et si opportunum 
videbitur, canonicis etiam poenis coëreeantur. 

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis 
habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut 
obreptionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis 
defectu notari vel impugnari posse; sed semper validas 
et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis 
grandus et praeeminentiae inviolabiter in iudicio et extra 
observari debere, decernimus : irritum quoque et inane 
si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel 
praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari dé-
clarantes, contrariis non obstaotibus cjuibuscumque. 

Volumus autem ut harum litterarum exemplis, 
etiam impressis, manu tamen Notarii subscripts et per 
constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo muni-
tis, eadem habeatur fides quae Nostrae voluntatis signifi-
cation! his praesentibus ostensis haberetur. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae 
constitutions, ordinationis. limitationis, derogationis, vo-
luntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. — Si 
quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem 
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum 
eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarna-

tionis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo 

sexto, VIII . Kal. Februarias, Pontificatus Nostri decimo 

nono. A. Card. MACCHI 

A. PANICI Subdatarius 

VISA 

DE CVRIA I. DE A Q VIL A E VICECOM1TIBVS 

Loco f Plumbi 

Reg. in Secret. Brevium, 

I. CVGNONIVS. 

Egy év története 
a székesfejérvári kath. kör életéből. 

— Kiss Arisztid titkár jelentése. — 

Méltóságos és főtisztelendő Praelatus Elnök ur ! 
Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Ha az öröm, vagy a fájdalom erős rezgésbe hozza 
szivünk húrjait , oly érzelmek támadnak bennünk, melyek-
ről nagyon nehéz volna a •világ előtt számot adni, az 
érzelmek árja elfojtja bensőnk megnyilatkozását. Nekem 
ma még nehezebb a helyzetem, mert nem a magam, 
hanem egy lelkes erkölcsi testületnek a székesfejérvári 
kath . körnek érzelmeiről kell beszámolnom, egy évi 
működésének sikereiről beszelnem. 

1896. év ! Ezen év emlékét van hivatva az én 
csekélységem megörökíteni a jövő kath. nemzedéke számára, 
megirni a székesfejérvári katholikusság késő unokáinak: 
hogyan dobogott a szivünk akkor, midőn a magyar nem-
zet hálatelt lelkének miLden érzelmével, tehetségével 
sietett hódolni a századok halhatatlan és láthatatlan 
királyának, kinek szemei előtt egy ezer év, — tamquam 
dies hesterna, quae praeteriit — mint a tegnapi nap, 
mely elmúlt ! Hogyan lelkesedtünk az csök tettein F s a 
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régi dicsőség visszaverődő sugarainak fényénél levontuk-e 
a következtetést a jövőre nézve? 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! Tanuja voltam azon 
mozgalmaknak, melyek a székesfejérvári kath. körből 
indultak ki, s lelkem meggyőződésével mondhatom, hogy 
ez egy évi működése méltó válasz, méltó visszhang volt 
a kath. Magyarország érzelmeinek megnyilatkozására! 

Második évezredbe lépett a katholiczizmus ! Nagy 
és sokat jelentő igék ezek, magukban egy kész prog-
rammot adnak jövendő működésűnknek és ezzel kapcso-
latos küzdelmeknek. Ezen programm pontjait elfogadta 
minden igaz lelkű katholikus, elfogadtuk mind, a kik a 
dicső katholikus névben és e szent név által akarunk 
élni és halni ! 

Az első pont igy hangzik : Te magyar katholicziz-
mus, ha megakarod érni a harmadik évezredet, ugy térj 
vissza az ősök jámborságához, térj vissza a gyakorlati 
kereszténységhez, szt. István, szt. László hite, Hunyadi 
János vallásossága biztosítja jövődet. Boldog és hatalmas 
voltál addig, mig a vallásosság volt éltető elemed, szeren-
csétlen lettél, sárba tiportak, ha szived, lelked jámbor-
sága megcsökkent. Legyen ez figyelmeztetés a jövőre 
nézve ! 

A második pont : Küzdj halálig mindazok ellen, kik 
hitedre és igy vesztedre törnek, szerezd vissza elvesztett 
jogaidat, szállj a harczterekre, melyeket mutatok neked : 
a sajtó és társadalom harczterére. Fegyvered legyen egye-
dül csak az igazság; bizonyára győzni fogsz, mert fegy-
vereidet maga az Isten élesíti és vezérli. 

A harmadik és utolsó pont: Küzdelmeidben légy 
eszélyes, rendszer nélkül kész veszedelembe rohansz; 
most a második évezred hajnalán, midőn ujabb és ujabb 
megpróbáltatások várnak reád, elmélkedjél a módozatok 
felett, melyek a sikert biztosítják. Tedd ezt s élni fogsz ! 

A magyar katholiczizmus ünnepélyesen megigérte 
ezen programm lelkiismeretes betartását s hogy megmu-
tassa azt, miszerint nem oly elhagyatott árva, mint a 
minőnek szeretik ellenei hirdetni, eszméivel nem áll izo-
láltan, elhatározta a kath. egyesületek országos kongresz-
szusának egybehivását. A budapesti központi kath. kör 
lelkes szavakkal szóllitott föl minket, hogy mutassuk 
meg, hogy még élünk, mutassuk meg és jelentsük ki, 
hogy ebben a magyar hazában vannak hithű katholikusok, 
kik nem akarnak másodrangú szerepet játszani ott, ahol 
minden az ő régi dicsőségét zengi, a hol az erőszak ugyan 
lebilincselte a nyelveket, de a szent irás szavai szerint: 
a kő a falból kikiált ! 

Ez a felszólítás élénk visszhangra talált a székes-
fejérvári kath. körben, szt. István városa nem tagadta 
meg magát, mert midőn ez ügyben érintkezésbe léptem 
a külvárosi körökkel, az eszmét a város kath. polgárai 
kitörő lelkesedéssel fogadták, s az aláírási iveken 61-en 
kötelezték magukat arra, hogy a Budapesten tartandó 
kath. kongresszuson, illetve a kath. nagygyűlésen meg-
jelennek. Augusztus 19-én ott voltunk, a szent kereszt 
jelével sziveink fölött részt vettünk a nagygyűlésen, mely-
nek emléke kitörölhetetlen emléket hagyott leikeinkben. 
Dicső nap volt, melyről a katholikusok ősz vezére mon-

dotta : Adjunk hálát Istennek, hogy a mai nap kegyel-
mében bennünket részesített! 

A kath. kongresszus megszabta az egyesületek egy-
séges irányelvét, melyet eddig nélkülöztek : a hitélet és 
irodalomra nézve üdvös indítványokkal és javaslatokkal 
lépett fel, a kath. körök és legény-egyletek pedig tőle 
kaptak uj erőt és életet. Lehetetlen elhallgatnom, hogy a 
rendezés dicsőségéből a székesfejérvári kath. kör is kivette 
részét, amennyiben dr Major Ferencz, körünk ügybuzgó 
igazgatóját is a vezérférfiak között láttuk, ki a kongresz-
szus első szakosztályán rokonszenves megjelenésével, igazi 
emberbarátot jellemző' indítványával önmagának és a mi 
körünknek dicsőséget szerzett, s büszkén vallottuk őt 
Budapesten a mi szeretett bajtársunknak. 

Elmúlt az a szép nap s hazajöttünk azon többször 
megújított kívánsággal, vajha a kath. hit ilyetén meg-
nyilatkozása többször ismétlődnék, mert nagyban hozzá-
járulna helyzetünk megjavulásához. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Szombathely, febr. 14. Főpásztori körlevél. — 
Megyés püspök ur ő méltósága a mult héten adta 

ki ez évben első körlevelét, melyet a következő szavak-
kal vezet be : 

„Az Egek Urának kegyelméből a lefolyt év ránk 
nézve emlékezetes és örömteljes év, édes hazánk ezred-
éves fennállásának ünneplése volt. Hálát rebegtünk a 
jóságos Istennek, hogy az 0 véghetetlen kegyelméből, a 
bold. Szűz Mária, a mi Nagyasszonyunk hathatós párt-
fogása és dicső védszenteink közbenjárása folytán, meg-
tartá nekünk e szép ts kedves hont; hogy védő karját 
országunkra s e nemzetre kiterjesztvén a századok küzdel-
meiben, oly sok viszontagságok közepette, az enyészettől 
megóvta. — Egyházmegyémszerte, városokban, falvakban 
egyaránt, a hálaadó istenitiszteletek mindenütt a hívek 
buzgó részvétele mellett megtartattak, úgyszintén az isko-
lai ünnepélyességek is, kibocsátott rendeletem előírásai 
szerint lőnek megtartva és emlékfák szép számmal el-
ültetve. 

A millennáris esztendő emlékeit kegyelettel meg-
örökítvén, pillantsunk már most továbbra is az élő hit 
szemeivel a jövőbe, bízzunk rendületlenül az isteni Gond-
viselésben, mert az Urnák karjai nem rövidültek meg! 
— Az 0 kegyelméből erőt merítve a további küzdel-
mekre, iparkodjunk egyházi és hazafias kötelességeinknek 
ernyedetlen buzgósággal megfelelni. A mindinkább tért 
foglaló modern korszellem, a kereszténységgel daczoló 
áltudomány sajnos kinövései igaz ugyan, hogy aggo-
dalommal töltik el lelkünket, de azért ne csüggedjünk : 
lelkesítsen bennünket azon boldogító tudat, hogy küldöt-
tei, szolgái vagyunk Annak, aki mondá: „En veletek 
vagyok a világ végezetéig." — Terjeszszük buzgón az 
Isten országát, kérjük az Ég Urát, fordítsa jobbra szegény 
hazánk sorsát és adja meg nekünk a béke szent áldását, 
melyet a világ nem adhat. A mi Urunk Jézus Krisztus-
kegyelme legyen mindnyájunkkal !" 
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Ezután közli ő méltósága az egyházmegyében a 
mult év folyamán történt személyi változásokat, valamint 
a Péterfillér czimén, az afrikai s egyéb missiókra, a 
jeruzsálemi szent Sirra, szt. László-társulatra, az Oltár-
egyesület javára, a „Jézus szt. gyermeksége" müvére, az 
örmények részére s a lepantói templom épitésére történt 
adakozások kimutatását; azután a „Szentek-egyessége" 
cz. tétel helyes kidolgozásáért megjutalmazott s. lelkészek 
névsorát adja s egyúttal a folyó évre kidolgozandó tétel 
gyanánt: „Hiszem a testnek feltámadását" tűzi ki. Végül 
a „Corona Aurea"-ra hivja fel a papok figyelmét a 
körlevél. 

Páris, febr. 2. A d'Hulst emlék-bizottság felhívása. — 
Uram ! 

Mikor hire ment, hogy mgr d'Hulst meghalt, a 
véletlenül jött halál a katholikus világgal éreztetni kezdte, 
hogy mily veszteség érte őt ez által, s azóta ez az érzés 
csak erősödött, abban a mértékben, a mint egyre jobban 
megismertük azt a mélyre ható befolyást, melyet ez a 
kiváló nagy pap, csodálatos értelmével és nagy szivével, | 
a keresztény munkálkodás annyiféle ágára gyakorolt. 

Mindenfelé az a meggyőződés vert gyökeret, hogy 
ennek a férfiúnak az emlékezete állandó hódolatot kiván ; 
de azt is belátta mindenki, hogy ennek a hódolatnak 
méltónak kell lenni ama férfiú jelleméhez, akit mindenki 
megtisztelni kiván s a kinek egész élete, minden felfuval-
kodást és feltűnési viszketeget megvetve, nem egyéb volt, 
mint az önzetlenség szakadatlan lánczolata. 

Az emlékmű létesitése végett alakult bizottság több 
tervrajzot kapott, különféle értékűt, de a melyeket vala-
mennyit ugyanaz az egy törekvés hatol át, t. i. hogy 
megdicsőitésére szolgáljon az elhunyt rektornak és javára 
szolgáljon ama nagy alkotásoknak, melyeknek ő életében 
támasza vala. E tervek közöl legtekintélyesebb az vala, 
a mely oda irányul, hogy épitsünk egy nagy disztermet 
Salle d'Hulst névvel, a melyben a katholikus tud egyetem 
és a többi katholikus egyesületek és intézmények ün-
nepi gyűléseiket tarthassák. 

Ennek a tervnek tanulmányozása azonban annak a 
belátására vezetett, hogy egy ily nagy terv gyors keresz-
tülvitelére nagy nehézségekbe ütköznék, mélyek közt 
legkényesebbeknek nem éppen a pénzbeliek volná-
nak mondhatók. Várni addig, mig ezek a nehézsé-
gek legyőzhetők lesznek, azt a látszatot kelthette volna, 
mintha ennek a férfiúnak nagy emlékét könnyen lehetne 
feledni. A bizottság magát e vádnak nem akarta kitenni: 
azért elhatározta, hogy mindjárt most felhivást intéz 
egyelőre egy egyszerű emlékmű felállítása iránt az itteni 
karmeliták templomában, a hol mgr d'Hulst annyi évek 
hosszú során át a szent mise áldozatot bemutatta, s a hol 
apostoli szava oly sokszor felhangzott. 

Mindazonáltal, a bizottság ezzel csak egy ideiglenes 
hódolatot akar nyilvánítani és éppen ez egyszerű emlék-
nek felavatása szolgálhat majd mgr d'Hulst tisztelőinek 
és barátainak alkalmul a sorakozásra, hogy e nagy szel-
lem szokásos felfogásainak megfelelőbb mű alkotása jöj-
jön létre. Evvel a szándékkal kéri a bizottság ezúttal az 
adakozást, abban a meggyőződésben levén, hogy ez a 

felhívás nemcsak nem fog ártani a fent jelzett nagysza-
bású tervezetnek, melynek kivitelét csak elnapolja, sőt 
létrejövetelét csak még inkább biztosítani fogja. Az iránt 
nem forog fenn kétség, hogy a katholikusok támogatása 
nem fog elmaradni, miután annak a nevében kérjük a 
támogatást, a ki a legszebb természeti tehetségeket» 
annyi önmegtagadással, a legnemesebb ügyek szolgálatának 
szentelte. 

A bizottság tagjai : 
Tiszteletbeli elnök : ő emja Richard bíboros. 
Tiszteletbeli tagok : Az anger si, lillei, lyoni katholi-

kus fakultások, a toulousei Institut catholique, a (svájczi) 
freiburgi kath. egyetem és a louvaini egyetem rektorai. 

Tagok : mgr Péchenard, a párisi Institut cath. 
rektora, le comte Armand, le R. P. Aurialt s. J . le mar^ 
quis de Beaucourt, le docteur Le Bec, l'abbé G. Bertrin, 
E. Boulard de Villeneuvet le duc de Broglie, l'abbé Bur-
reau, l 'abbé Captier, Chesnelong, J . Chobert, le baron 
Denys Cochin, l 'abbé Fleuret, le comte de Franqueville, 
l'abbé Gardey, l'abbé Gr affin, le comte B Haussonville, 
(VHerbélot, Emile Keller, le compte de Kergorlay, De 
Lapparent, Lerotte, Mo veilleux Bu Vignaux, l'abbé Merkten 
l 'abbé Monier, le R. C. Moisant, le compte A. Be Mun, le 
marqui Be Nadaillac, le R. P. Ollivier 0 . P., l'abbé 
Pisani, l 'abbé Pousset, Charles Poussielgue, l'abbé Prudham 
F. Riant, le comte De Roquefeuil, Albert Thiéblin, 
Thür eau-Dan gin. le R. S. Tournade s. J., le comte De 
Vorges. 

Jegyzet. Az adakozások következőleg czimezhetők : 
à M. Joseph Chobert, secrétaire général de l'Institut 
catholique, 74, rue Vaugirard, vagy a bizottság valamely 
más tagjához. 

IRODALOM. 
- f Tüneményszerű uj val lásos irodalmi vállalat. 

Lapunk zártakor vettük a felhivást a „KLASSZIKVS 
A R A N Y BIBLIÁRA", mely az üdv ó- és újszövetségi 
történelmének rendszeres előadása ígérkezik lenni, klasz-
szikus mesterek alkotásai után készült 126 színes képpel 
és pályanyertes tervek alapján előállított családi króniká-
val. Az első kötet az üdvnek ó-szövetségi történelme 
lesz. Irta Dedek Crescens Lajos. Előszót hozzá Vaszary 
Kolos bibornok-érsek, Magyarország hgprimása ir. A 
második kötetben az üdvnek uj-szövetségi történelmét 
Hock János irja meg s előszót hozzá Császka György 
kalocsai érsek, val. belső titkos tanácsos ir. Egy-egy 
kötet ára 75 frt, 3 frt havi részletfizetéssel. Az I. köt. 
1896-ban, a 2. köt, 1897-ben jelenik meg. 

= A keresztény családanyák könyvét, mely 
Dupanloup orleánsi p'ispöknek a ker. nő méltóságáról és 
kötelességeiről értekező 30 szent beszédét foglalja magában 
és kiterjed a női hivatás minden ágára, ajánljuk a főtiszt, 
papság és a ker. családok szives figyelmébe. A világban 
élő keresztény nőnek e műnél hasznosabb és szükségeinek 
megfelelőbb olvasmányt alig ajánlhatnánk. A csinos 
kiállítású, 25 ívre terjedő mű ára fűzve és bérmentesen 
szállítva 1 frt 20 kr. (vel 4 sacra.) Megrendelhető Szatmáron 
a kiadónál, Aiben Mátyás, gymn. nyug. igazgatónál. 
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A „Katholikus Tanügy" a nevelés- és tanitásügy 
összes ágait felölelő paed, szakközlöny igen dicséretes 
gondolatot valósított meg feb. 10-én megjelent 4. számá-
ban. A lap első oldalán ugyanis a nemrég koronás arany-
érdemkereszttel kitüntetett Pitthord János, nagyszombati 
ny. igazgatótanitó jól sikerült arczképével kedveskedik 
olvasóinak és hozzá életrajzát; abból a helyes felfogásból 
kiindulva, hogy ha magunk nem becsüljük érdemes embe-
reinket, nem várhatjuk, hogy mások is becsüljék. A lap 
további tartalma a következő : Általános paedagogia : 
Paedagogiai túlzások és tévedések. Augusztin Imrétől. 
Hittanitás : A középiskolai hittanár eljárásáról. JBuday 
Gerőtől. Tanügypolitika : A millenáris év beszámítása a 
tanítói nyugdíjba. Kisdedóvás : A hazaszeretet felébresztése 
a kisdedekben. E tartalmas czikkeket Irodalom és művészet, 
Különfélék, Rövid közlemények és Szerk. posta élénken 
összeállított rovatok követik. Mindinkább tapasztaljuk a 
szerkesztőnek gondos törekvését, hogy lapja a kath. iro-
dalom díszére váljék, miért is a legmelegebben ajánljuk. 
Előfizetési ára egy évre 3 frt, megjelenik havonként 3-szor 
12—16 oldalon. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VI. Érsek u. 2. sz. 

— A „Kath. Egyházi Zeneközlöny" IV. évf. 2-ík 
száma következő gazdag tartalommal jelent meg: A bibo-
ros herczegprimás szava Magyar miseénekek. — Chorál 
karvers orgonakisérettel. — Maria Stella. — A hamu-
szentelési karének előadásáról. — Vegyesek. — Irodalom. 
Mellékletében : Mindenszentek latin és magyar nyelvű 
letenyéjének, továbbá a „Veni sancte" és „Sub tuum 
praesidium" orgonakiséretét adja. Jelen számhoz mellékelve 
találjuk még Langer Viktor jeles zeneszerzőnk „Maria 
Stella" czimű énekét orgonakisérettel, mely Endrődi 
Sándornak ily czimű költeményét birja szövegéül. A szerze-
mény templomi használatra egyházi jóváhagyást is nyert ; 
s időszerű szövege, mély érzésű dallama s művészi fel-
dolgozása a legkedveltebb egyházi énekké fogják ezt 
tenni. 

Ajánljuk e szaklapot különösen egyháziak figyelmébe. 
Előfizetési ára 1 frt 60 kr. Szerkesztőség: Budapest V. 
Lipóttér 9. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából érkezett hir szerint f. hó 12 én fogadta 

XIII. Leo pápa kihallgatáson Andrássy Sándor grófot 
Bizony boldogabb is lenne a magyar mindjárt, hogyha a 
magyar főnemesség és intelligenczia megszűnnék a mindent 
felforgató szabadelvüség szekerét tolni, s követné a pápa 
urát, Jézust, a vallásosságnak jólétre és di csoségre vezető 
utján. 

— Az erdélyi coadjutor-püspök, Majláth Gusztáv 
gróf ur, f. hó 11-én járt lent székhelyén, Gyulafehérvárott 
s az agg főpásztoron kivül Fábián Sándor vikáriust, a 
papnevelő intézetet s a város polgármesterét látogatta 
meg. Még aznap Kolozsváron át visszautazott Komáromba, 
honnan Bécsbe ment s 15 én tette le Taliani nuntius 
kezeibe a professio fideit. 

— XIII. Leo pápi és Türr István, A Budapesten 
tartott nemzetközi béke-kongresszus elhatározta, hogy a 
kath. egyház látható fejét, a római pápát is felkérik a 
béke-kongresszus czéljainak támogatására. A kongresszus 
határozatát Türr István elnök tolmácsolta budapesten nov. 
10-én kelt levelében a pápa előtt, a kinek nevében 

decz. 15-én kelt levéllel Rampolla bibornok felelt Türr 
Istvánnak, kijelentve, hogy az egyház s annak élén a 
pápasi'g mindig azon volt, hogy az emberiség fölött ne 
az önkény és erőszak, hanem az ész, az igazságosság és a 
méltányosság uralkodjék, testvéri szeretetbe fűzve össze 
nemzeteket. 

— A székesfejérvári püspöki körlevelek elseje 
gyönyörű buzdító szózattal kezdődik a papsághoz. A má-
sodik közli szentséges atyánk Constitutióját az egyházi 
könyvbirálatról és tilalomról. 0 mga egyúttal mindjárt 
összeállította egyházmegyéje számára a pápai constitutió 
szándéka szerint a könyvbiráló bizottságot is, még pedig a 
következő sorrendben: elnök Prifach József praelatus 
nagyprépost, t agok: Mayer Károly kanonok, sem. rektor, 
Szuborics Jenő kanonok, ScJieirich Antal sem. lelkiigaz-
gató és theol. tanár, dr Klauez György theol. tanár, dr 
Szauer László főherczeg-palotai káplán Alcsuthon, dr 
Szalay Hubert püspöki titkár, a philosophia thomistica 
tanára, b. Gudenus Ervin sem. tan. felügyelő, Zichy 
Gyula gróf budakeszi káplán. 

— Balassy Ferencz volt makiári esperes-plebános 
és akadémiai tag fölött az egri egyházm. irod. egyesület-
ben f. hó 25-én. Klampaczky Alajos egyes, tag mond 
emlékbeszédet. 

— Franczia bibornokjelöltek. A franczia kormány 
a következő főpapokat ajánlotta a pápának bíborral való 
kitüntetésre : Couillé, lyoni érseket, Combes carthagói 
érseket, és Captier-t, a sulpicianusok főnökét, a ki cardi-
nalis curiae lesz, vagyis Rómában fog székelni. 

— A szabadelvű állam kedvenczei , a vallástala-
nok, kezdenek a modern magyar államnak gondot adni. 
A honboldogitó egyházpolitikai reformok káros hatása, 
nyűge t. i. mindjobban kitűnik a gyakorlatban. A statisz-
tikai adatok halmazának összegyűjtésével, a felesleges 
bürokratikus sallangokkal agyonterhelt anyakönyvvezető-
hivatalok az eddigi munkát sem győzik s még ujabb 
terheket rónak reájuk és a közigazgatási hivatalokra is. 
A felekezetnélküliek száma, törvény védelme alatt, roha-
mosan szaporodik s mind többen igyekeznek a vallás és 
felekezetek kötelékei alól magukat kivonni. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter szétküldött körrendeletében uta-
sítja a főszolgabíró és polgármesteri hivatalokat, hogy a 
felekezeten kivül állókat nyilvántartsák s az erről szóló 
kimutatásokat legkésőbb február végéig küldjék be az 
orsz. statisztikai hivatalnak. 

f Gyászhir. A győri egyházmegyét érzékeny veszte-
ség érte. Meghalt az ottani káptalannak egyik oszlopos 
tagja Kokas József nagyprépost-helyettes, a nagy jótékony-
ságu és buzgó életű főpap, ki szülőföldjén, Csornán kí-
vánta testét örök nyugalomra tétetni. Áldás lebegjen 
porain, lelkének az örök világosság fényeskedjék! 

m?" Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest. 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'1 
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Ê Megjelenik e lap heten- \ 
ként kétszer : ï 

5 szerdán es szombaton. ; 

\ Előfizetési dij: \ 
l félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . Ê 
Ê Szerkesztő lakása : Ë 

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

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

Budapesten, február 20. 15. 

E Előfizethetni : 
binden 

Ë kir. postahivatalnál : : 
Ë Budapesten a szerkesz- : 
Ë tőnél, és Nag-y Sándor Ë 
Ë könyvnyomdájában, : 
Ë IV., Papnövelde-utcza \ 
E 8. sz. alatt, hova a : 
Ë netaláni reclamatiók is, \ 
Ë bérmentes nyitott : 
Ë levélben, intézendők. : 

D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
U I K É V F O L Y A M . 

A szláv liturgikus nyelv további sorsa. 
(Folytatás.) 

Csehországban Methód fektet te biztos alapra 
a kereszténységet az által, hogy sikerült neki 
874-ben a Szvatopluk, morva fejedelem udvará-
ban tartózkodó Borzivói cseh fejedelmet meg-
keresztelnie, ki azután hazájába visszatérve, pa-
pot vi t t magával. Ez a pap keresztelte meg 
azután Ludmillát Borzivói fejedelem nejét ós 
általában nagy sikerrel ter jeszte t te a keresztény-
séget. Methód ezenkivül Lengyelországba is bevitte 
az evangelium világosságát, I^embergben püspöki 
széket áll í tott . Innét á tment némelyek szerint 
Oroszországba és Kievben is áll i tott püspöki 
széket. ') 

A cseh keresztény egyházakat a regensburgi 
püspökök kormányozták egészen 973-ig, a midőn 
II. Boleszláv fejedelem megalapí tot ta XIII. János 
pápa beleegyezésével a prágai püspökséget. 

Tárgyunkra vonatkozólag nevezetes a prágai 
püspökség alapitása alk Imával XIII. János pápa 
által Boleszláv fejedelemhez intézet t levelének 
következő monda ta : Verumtamen non secundum 
ritus aut sectam Bidgariae gentis vel Ruziae aut 
Slavonicae linguae, sed magis sequens instituta et 
décréta apostolica, unurn potiorem totius Ecclesiae 

Mint X I I I . Leo p á p a ő szen tsége m o n d j a : n T h r o n u m 
pontificale Kiovense cons t i tu i t . " G r a n d e M u n u s kezde tű 
kör leve lében , 1880. szept . 30. 

ad placitum eligas in hoc opus Clericurn, latinis 
ad prime Uteris eruditum2) 

Vagyis a pápa kiköti előre, hogy ne szláv 
nyelven végezzék az uj püspöki megyében a 
li turgiát , mint ezt a bolgárok és oroszok teszik. 
Nevezetes azért e kikötés, mer t a mellett tesz 
bizonyságot, hogy a püspökség felállitása előtt, 
vagyis 973 előtt nem végezték Csehországban 
szláv nyelven a li turgiát — miként ezt többen 
hiszik3) — mert ez esetben a pápa erre okvet-
lenül hivatkozott volna, miként tényleg felem-
líti a bolgárok- ós oroszoknál divó szokást. De 
szükséges volt ezt a pápának emlitenie, mer t 
Csehországot szláv ajkú nép lakta, s igy attól 
t a r tha to t t a pápa, hogy a többi szláv népek 
példájára Csehország is meghonosít ja majd a 
szláv nyelvet a liturgiában. 

A 11. század első harmadában nagy hír-
névre t e t t szert Csehországban egy Prokop nevű 
világi pap, a ki elvonult a világtól és szigorú 
életet élt. Az emberek seregesen keresték fel a 
szent életű férfiút ós elhalmozták ajándékaikkal. 
Ezekből templomot és zárdát épitett Prokop 
1039-ben a Százává lolyó mellett. Ezen zárda-

2) Ginnel, M o n u m e n t a Liturgiáé Slavicae, p . 79. 
3) Gr. Julius, Über den l i t u rg . G e b r a u c h d. l a t . 

S p r a c h e , Le ipz ig . 1845. 11 S . : „ H e r z o g Borzivoi , de r 
g e g e n E n d e des 9. J a h r h u n d e r t s mi t seiner Gat t in L u d -
mil la am H o f e S z v a t o p l u k s von M ä h r e n g e t a u f t ward, 
f ü h r t e das C h r i s t e n t h u m s a m m t der slavischen L i t u rg i e , 
u n t e r Z u s t i m m u n g des apos t . S tuh les , in B ö h m e n e in . " 

15 
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templomban szláv nyelven végezte Prokop a mi-
sét. Ezen uj i tás megnyer te Bretislav fejedelem 
tetszését, a ki poli t ikai függet lenségét a néme-
tektől ez uton vélte elérhetni, miként egykor 
Rati szláv morva fejedelem is a szláv l i turg ikus 
nyelvben l á t t a polit ikai függetlensége biztosi tá-
sának alkalmas eszközét.4) Sokan dicsérték és 
védelmezték az uj i tást , melyet P rokop apá t 
1039-ben kezdett , mások pedig ellenezték. A 
fejedelmi udvar jobbadán pár t fogol ta a szláv 
nyelvet, Spitihnew, a fejedelem legidősebb fia 
kivételével, a ki a ty ja halála u tán bet i l to t ta a 
szláv l i turgikus nyelvet a Százává kolostorban 
1055-ben. De Spit ihnew már 1061-ben meghalt . 
Utódja, Wrat isz law fejedelem újból életbeléptet te 
a szláv l i turgikus nyelvet a nevezett kolostorban 
és kér te a pápát , hagyja jóvá a szláv l i turgikus 
nyelvet egész országában. 

VII. Gergely 1080. január 2-án válaszolt 
Wrat isz law fejedelemnek. 

„Quia nobilitas tua postulavit , quo secundum 
Sclavonicam l inguam apud vos divinum celebrari 
annueremus officium, scias nos huic petitioni tuae 
nequaquam posse favere. . . . Neque enim ad excu-
sationem iuvat, quod quidam religiosi viri hoc, 
quod s implic ' ter popuius quaeri t , pa t i en te r tule-
runt , seu incorectum dimiserunt ; cum pr imi t iva 
ecclesia mul ta dissimulaverit , quae a sanctis 
patribus, pos tmodum firmata chr is t iani ta te et 
religione crescente, subtili examina t ione correcta 
sunt. Unde ne id fiat, quod a vestris imprudenter 
exposcitur, auctor i ta te b. Pe t r i inhibemus, teque 
ad honorem omnipotent is Dei huic vanae terne-
ritati viribus totis resistere praecipimus," 5) 

VII. Gergely t i la lma daczára f e n n m a r a d t 
a százávái kolostorban a szláv liturgikus nyelv 
1096-ig, a mikor a lat in vál tot ta fel. 

1346-ban a Károly fejedelem megkér te 
személyesen VI. Kelemen pápá t Avignonban, hogy 
a Csehországban lakó szakadárok megtér í tésére 
— a kik csak szlávul t udnak -— engedje meg, 
hogy Szlavóniából szerzeteseket hozhasson, a kik 
yzláv nyelven végzik majd Csehországban is, 
miként eddig hazájokban, a misét. A pápa meg-
engedte, hogy ezt az ország egy bizonyos meg-
határozot t helyén tehessék, E végből Uj-Prágában 
1347-ben megalapi to t ta Károly király a szláv 
zárdát, mely Emm aus nevet nyert , mivel húsvét 

4) Ginzel, id. munkája 139 1. 
5) Ginzel, Monumenta, p. 91. 

másod napján szentel ték föl a zárda templo-
mát , a mikor az Emmausba menő tani tványokról 
szóló evangeliomi szakaszt o lvas ta t ja az egyház. 
A husiták ve te t t ek véget a szláv i s teni t iszteletnek 
E m m u s b a n a 15. század első negyedében. 

Lá t tuk az előbbiekben, hogy IV. Incze pápa 
megengedte 1248-ban a zenggi püspöknek, hogy 
szláv nyelven ta r thassák a l i turgiát és jelesen 
a glagolit be tűke t jóváhagyta ez alkalommal a 
pápa a l i turgikus könyvekben. 

Mivel IV. Incze pápa a szokásra a lapi t ja 
engedélyét — in illis part ibus, ubi de consuetu-
dine observantur praemissa — a szláv l i turgikus 
nyelv a zenggi egyházul' gyéből kiindulva sokfelé 
hódi tot t . E l te r jed t nemcsak a spalatói egyház-
t a r tományban , a hová Zengg is ta r tozot t , hanem 
a zárai egyház ta r tományban is, Libur niában, 
Boszniában st. is. 

Már Cyrill és Method fixirozták, megallapi-
t o t í ák a szláv l i turgikus könyveket . A li turgikus 
könyvek i ránt i t isztelet nem engedet t meg semmi 
vál tozást a megál lap i to t t szövegen. így tör tént , 
hogy idő folytán a szláv l i turgikus nyelv holt 
nyelv let t , melyet többé nem é r t e t t a szláv nép. 
Kopi ta r megjegyzése szer int : Lingua Slavorum, 
quam Methodius e foro evexit ad aram, non 
ma-gis iam intel l igi tur ab i l l i terato populo, quam 
aut latina ab Italo, Gallo, Hispano, aut Graeca 
vetus a Graeco hodierno, au t denique Syriaca, 
Armen a, Cuptica, Abyssinica . . " 6) 

Ezek u t án mondha t juk , hogy a szláv litur-
gikus nyelv Morva- és Pannoniából, eredeti hazá-
jából kiszorulva e l ju to t t a bolgárokhoz, a hová 
Method tan i tványa i vi t ték. Eredet i hazájában 
glagolit be tűkkel i r t ák a szláv l i turgikus könyve-
ket . Bulgáriában a hol a görög ritus uralkodot t 
a l i turgiában, a görög betűket megközelitó cyrill 
betűkkel i r ták a szláv l i turgikus könyveket. 
Bulgáriából e l ju to t t a szláv l i turgikus nyelv 
cyrill betűkkel az oroszokhoz, Dalmátiában pedig 
és Szlavóniában glagolit betűkkel i r ták a l i tur-
gikus könyveket. A glagolit betűk, a latin r i tus t 
követő szlávok l i turgikus nyelvének betűi, a cyrill 
betűk pedig a görög r i tus t követő szlávok li tur-
gikus nyelvének jegyei. 

Szláv nyelven glagolit be tűkkel 1483-ban 
je len t meg Velenczében először nyomtatásban a 
misekönyv, mely később ugyanot t 1528-ban uj -

6) Qinzel, Geschichte, 155. S. 



RELIGIO. 119 

ból k iadato t t , 1531-ben pedig Fiúméban és 1561-
ben Velenczében.7) 

V. P ius pápa 1570-ben i r t a elö a római 
misekönyvet kötelezőnek. A 17. század elején 
oly kevés volt a szláv nyelven i r t misekönyv, 
hogy sok helyen ez okból e lmarad t a sz. mise. 
VIII. Orbán pápa adta ki először hivatalosan 
1631-ben glagolit betűkkel a szláv misekönyvet , 
mely mindenben a római misekönyvet követ te . 
A századok folyama a la t t különféle visszaélések 
csúsztak be szláv-latin szertartásba. Találkoztak 
papok a kik a misében a könyörgéseket a Lavabo 
zsoltárt és a mise végén sz. János evaogél iomát 
közönséges szláv nyelven mondták , melyeket la t in 
betűkkel i r tak a nélkül, hogy erre a sz. szék 
jóváhagyását k ikér ték ós e lnyer ték volna. 

XIV. Benedek pápa tudomás t szerzett ezen 
visszaélésekről. A miér t is 1(54. aug. 17-én Ex 
pastorali munere kezdetű konst i tucziójában a szláv-
lat in egyházakhoz igen fontos és tanulságos le-
velet küldött . 

„Azon voltak — úgymond XIV. Benedek — 
minden időben a római pápák, hogy a sz. mise 
végzésénél minden nemzet lelkiismeretesen őrizze 
meg törvényesen elfogadott szer tar tásai t , jelesen 
eredeti épségében őrizze meg a nyelvet , melyet 
ősei a sz. áldozat és a többi is tenit isztelet i tény-
kedéseknél használtak." 

„Hitelre mél tó tanuktó l értesülünk, hogy 
visszaélések csúsztak a szláv-latin szer tar tásba, 
melyet VIII. János pápa az illyr nemzetnek Je-
r o m o s f é l e b e t ű k k e l irodalmi szláv nyelven e n g e -
délyezett, és melyet VIII. Orbán és X. Incze 
pápák isméte l ten jóváhagytak, midőn a mise-
könyvet és breviár iumot ugyanazon nyelven és 
betűkkel k inyomat ták . Találkoztak ugyanis pa-
pok, a kik a misében a könyörgéseket , a Lavabo 
zsol tár t és a mise végén sz, János evangél iomát 
közönséges szláv nyelven mondták, melyeket la t in 
betűkkel i r tak a nélkül, hogy erre a sz. szék 
jóváhagyását kikérték és elnyerték voln / 

„Sollicitudinis Nostrae curam ad Illyricam 
nunc Nat ionem convertentes, suprema, qua fun-
gimur, Apostolica Auctori ta te , volumus, praeci-
pimus a tque mandamus, u t Ecclesiastici omnes 
et Sacerdotes, t am Saeculares, quam cuiuscunque 
Ordinis. qui Ritum Slovo-Latinum profi tentur , in 
Augusto Altar is Sacrificio, et in Horis Canonicis, 
aliisque divinis Officiis persolvendis ac obeundis, 

7) Ginzel, 157. S. 

Missalia, Tabellas et Breviaria c h a r a c t e r i b u s H i e r o -
nymianis (vagyis glagolit) impressa typis Con-
g r e g a t i o n s Propagaudae Fidei, non sine praeviis 
oppor tunis revisionibus et approbationibus . . . 
adhibere debeant et t e n e a n t u r : u tque ín poste-
rum nemo ex praedicto Clero in Missis celebran-
dis au t in divinis Officiis persolvendis, Orationes 
et Preces, quae Apostolicae Sedis auctor i ta te 
approba tae non fuer int . reci tare aut quoquomodo 
adhibere audeat seu praesumat ." s ) 

(Folytatjuk.) 

Egy év története 
a székesfejérvári katli. kör életéből. 

— Kiss Arisztid titkár jelentése. — 
(Vége.) 

Felvirradt sz. István első ap. királyunk ünnepnapja. 
Kegyes főpásztorunk dr Steiner Fülöp ur ő méltósága 

í azon ritka buzgóságánál fogva, melylyel nemzetünknek e 
dicső szentje iránt viseltetik, nagy fénnyel, országra szóló 
ünnepséggel óhajtotta megülni e napot. Ugyanazért szt. 
Imre és szt. László városának püspökeit meghívta, hogy 

í a nap fényét emeljék, s megjelenésűkben ki legyen fejezve 
a viszony, mely e nagy szentek között fennállott. A kath. 
kör tagjai sem maradtak el, testületileg vettek részt a 

í a körmenetben, kisérték szt. István erekléjét; hisz oly 
I nagy oka van bizni az első szt. király hatalmas párt-

fogásában és ügyét, melyet már veszendőnek hisznek a 
kislelküek, felajánlani annak, ki megtörte a pogányságot! 
Áhítat tal néztük a rendkívüli szép ünnepélyt, szivünk nem 
tagadta meg magát, visszagondolt a múltra és fontolgatta 
a jelent, lehetetlen volt az összehasonlításnál nem köny-
nyeznie ! 

Szeretett püspök atyánk még azon óhajtásának is 
adott kifejezést, hogy a székesegyházban kitett azt.-István 
ereklye előtt való diszőrséget a kath. kör tagjai vállalják 
magukra és a búcsúra jövő zarándokokat fogadják keresz-
tény szeretettel házaikba. Ezen óhajtásnak a legkészsége-
sebben siettünk megfelelni s ugyanazért megkerestük a 
külvárost, melynek hitbuzgó katholikusaitól reméltük leg-
inkább a szép terv kivitelének sikerét. Várakozásunkban 
nem is csalódtunk. Oly nagy még — hála Isten ! — 
Szt.-István neve a székesfejérvári katholikusok között, 
hogy a kit csak a szorgos munka nem tartott vissza, 
szerencsésnek, megtiszteltnek erezte magát a felhívás által 
és vetélykedve iparkodtak a napokat és órákat egymás 
között felosztani. 

Az ő szentsége XIII. Leo pápa által engedélyezett 
teljes búcsúra egymásután sereglettek a megye és a vidék 
jámbor zarándokai az ős város falai közé, hogy az ezred 
év leteltével leróják a hála adóját Szt.-Istvánnak, ki ezt 
a nemzetet a túlvilágról is atyai szemmel kiséri, kihez 
visszasírt lelke a szomorúság, elhagyattatás és az elnyo-

8) Bullarium Benedicti XIV. tom. 4. Editio Occhi, 
p. 136. 

12* 
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matás korában, a jövőre nézve is kérte őt, bogy ezt a 
szegény, szorongatott nemzetet vegye védelmébe, a viha-
rokat, melyek fölötte tombolnak és pusztítanak, csendesítse 
le kérelmével Krisztus előtt, ki egykor a kis hajóból a 
szeleknek és tengereknek parancsolt. A magyar és keresz-
tény vendégszeretet megnyilatkozott. A kath. kör elszállá-
soló bizottságot szervezett, melynek gondja volt arra, 
hogy az rsti időben idesereglett zarándokok éjszakára 
biztos fedél alá jussanak. 

Midőn az egész kath. világ figyelme azon város 
felé fordult, melynek nagy neve van a kath. egyház 
történelmében, a székesfejérvári kath. kör sem vonta ki 
magát az érdeklődők közül. Trient Dél-Tirolban azon 
férfiakat fogadta falai közé, kik czélul tűzték ki, hogy 
azon módok és eszközök felett gondolkodjanak, melyek 
meggyengítsék a hazugság atyjának, a sátánnak erejét, 
ki folytatja átkos munkáját az ősszülők bűnbeesésétől 
fogva napjainkig, folytatja, mig csak olyan embereket 
talál, a kiket ámításával rászedhet. Az a sima kigyó ott 
sziszeg a családi élet paradicsomában, a i irodalomban, a 
pénz és a szellemi aristokracziában, szóval mindenütt, a 
hol az emberi szivekben ki nem elégített vágyak és 
szenvedélyek tombolnak. A kiket megnyer magának, 
testvérévé avatja. Kell-e mondanom, hogy a szabadkő-
mivesekről van szó, azokról, kik ellenségei Istennek, 
oltárnak, trónnak, minden jogrendnek, mely Istenre vezet-
hető vissza? Az a borzasztó akna-munka, mely olyan 
katasztrófákat idézett elő a mult és a jelen században, 
és a tervek, melyeknek kovácsolásában fáradhatatlanok, 
indították katholikus jeleseinket arra, hogy gátot vesse-
nek törekvéseiknek, hogy felemeljék az emberiség jobbjai 
nevében tiltakozó szavukat, a bajok megérlelték egy 
szabadkőmives-ellenes kongresszus eszméjét. Óriási lelke-
sedéssel fogadta a keresztény világ ezt a hősies elhatá-
rozást, hogy vannak még bátrak, kik fel merik ven ai a 
keztyüt azon ellenséggel szemben, melylyel eddig minden 
téren kevés sikerrel harczoltak. 

A székesfejérvári kath. kör is képviselve volt ezen 
kongresszuson dr Major Ferencz igazgató ur által, ki 
körünknek Írásbeli igazolványával 1896. szept. 25-én el 
is utazott Trient városába. A mult év augusztus havában 
tartott választmányi gyűlésünkön még azt is elhatároz-
tuk, hogy a nevezett kongresszust táviratában üdvözöl-
jük, melyben Isten áldását kérjük működésére s kijelent-
jük, hogy határozataihoz szívvel-lélekkel csatlakozunk. A 
távirat méltóságos és főtisztelendő Prifach József ur, 
egyházi elnökünk nevével fel is adatott szeptember 24-én, 
vagyis a kongresszust megelőző napon. 

De körünk egy másik ténynyel is bebizonyította, 
mennyire együtt érez minden hithű katholikussal. A leg-
nagyobb megbotránkozás moraja zúgott végig az orszá-
gon, midőn a fővárosnak „Ős-Budavár" nevü mulató-
helyén a szent keresztet, váltságunk jelét, nemzetünk 
czimerét meggyalázták azok, a kik előtt az apastol szavai 
szerint a kereszt mindig scand dum, azaz a botrány tár- j 
gya volt; meggyalázták kegyeletünk legszentebb tárgyát, j 
melynek köszönhetjük, hogy ezer évet ért meg nemze- i 
tünk, hogy egy hatalmas népáradat nem törölte el Európa 
közepéről. 

Egymásután emelkedtek a megbotránkozó hangok a 
kath. sajtóban, de különösen egy kath. uri-hölgy tilta-
kozott a merénylet ellen s csatlakozásra hivta fel Magyar-
országnak azon katholikus hölgyeit, kik megemlékeznek 
arról, hogy annak köszönhetik azt a magaslatot, melyen 
most állanak, ki a kereszten függöt t ; Krisztus nélkül, az 
ő keresztje nélkül most is az elnyomatás, a rabszolgaság 
kenyerét kellene enniök ! A szózat nem hangzott el 
hiába, a kath. sajtó nap-nap után hozta a tiltakozók 
neveit. Körünk egyik választmányi gyűlése Kalocsay 
Aláu indítványára határozta, hogy S/:ékes-Fejérvár kath. 
hölgyeit is felhívja a- csatlakozásra ugyancsak a kath. 
sajtó utján. A tiltakozás oly impozáns volt, hogy öröm-
mel konstatálhattuk, miszerint a kath. öntudat városunk-
ban él, növekszik és virágzik. 

A belvárosi kath. kör átérezve fontos hivatását, 
melynek czélja az intelligens kath. elemet magának meg-
nyerni, gondolkodott az eszközök fölött, melyek segít-
ségével magára vonja az érdeklődést. Ezt pedig társas 
vacsorák és felolvasási estélyek rendezése által hitte el-
érni ; ezen hitében nem is esalatkozott. Deczember 13-ika 
emlékezetes nap lesz a kath. kör történetében; akkor 
láttuk azt, hogy az általunk hirdetett eszméknek mennyi 
jóakarója, n ennyi barátja van. Ez a felolvasó est bebi-
zonyította bizonyos körök előtt, hogy a belv. kath. kör-
nek van létjogosultsága, hogy a reábízott missióárt élnie 
kel l! Az estély sikerében közreműködtek: Kalocsay Alán 
Kiss Arisztid és Ton csányi jezsuita atya mint vendég. 
Kalocsay Alán egyik remek költeményét szavalta el, 
melynek C 2 Í m e : „Az ezredév alkonyán." Kiss Arisztid „A 
hervadt virág és hitetlen lélek" czimű vallásfilozófiai 
értekezését olvasta fel. Tomcsányi pedig a jelenvolt 
vendégek kérésére szabad előadást tartott azon igazán 
korszerű théma fö lö t t : Összefér-e a vallásosság a hazafi-
sággal. Lelkünk örömével jelentjük ezt, mert biztatásul 
szolgál a jövőre és ügybuzgóságunkat még inkább fokozni 

fogja-
Választmányi gyűléseink (számszerint 7) érdekes 

tárgysorozatuak és látogatottak voltak ; a kör tagjai külö-
nösen a téli időben szorgalmasan megjelentek a közös 
oithonban, ahol játékkal, élénk eszmecserékkel, olvasással 
tették röviddé a hosszú téli estéket. 

Jelentésem keretében kell, hogy felhozzam a kör 
két igazi jóltevőjét: inéit, és ft. Prifach József cagy-
prépost, egyházi elnök és nagys. és ft. Benedek Ferencz 
prépost kanonok urakat, kik kegyes adományaikkal lehe-
tővé teszik, hogy körünk minden kiváualomnak megfe-
leljen és ereje meg ne zsibbadjon. Mi nem adhatunk 
mást nekik, mint forró köszönetünket s vele kapcsolatban 
azon igéretünket, hogy a katholikus ügynek tántoríthatatlan 
hűséggel, odaadó buzgósággal, lelkünk minden tehetségé-
vel fogunk szolgálni. Tudom, hogy fenkölt lelkületük ezt 
a hálát várja tőlünk. Neveiket felirtuk sziveinkbe, felirtuk 
az utókornak, de fel lesznek irva eltörölhetetlenül oda 
fenn, abban az isteni szívben, melyből minden jó, minden 
tökéletes adomány származik ! 

A belvárosi kath. kör egy változásnak néz eléje, 
amennyiben május elsején a Jókai-utczában levő Aujedzky 
házba költözik. A lakásváltozás körölményei talán ismere-
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tesek a mélyen tisztelt közgyűlés előt t : a ház elárve-
rezése és a kölcsönös népsegélyző egyletnek, mint tulajdonos-
nak átirata, melyben tudatja velünk, hogy helyiségeinket 
május elsejére igénybe venni óhajt ja. A lakást-keresö 
bizottság tudomásul vette és viszont egy átiratban tudo-
mására hozta a nevezett egyletnek, hogy május elsejére 
uj helyiségről gondoskodik. 

A kör összes tagjainak száma: 1158; mennyiségre 
kicsiny, de milyenségre oly nagy hadsereg, melylyel a 
hitetlenségnek, a modern pogányságnak számolni kell. 
Örvendetes tudomásukra hozom, hogy a kör tagjainak 
száma napról-napra szaporodik, mindinkább hódit, tért 
foglal a katholiczismus szelleme. A székesfejérvári kath. 
kör él, növekszik és virágzik ! 

Hát még mit mondjak a külvárosi kath. körök 
működéséről? Csak a legnagyobb dicséret hangján szól-
hatok róluk, hisz velünk cor unum et anima, egy sziv és 
egy lelek voltak. Nem volt a belvárosi körünkben mozga-
lom, melyhez ne csatlakoztak volna, szivünk éppen ugy 
dobogott az Isten, az egyház ügyéért, mint a mienk. 
Köszönet ezért a lelkes vezetőknek, kik a szent buzgalom 
tüzét a kath. szivek oltárán oly lankadatlanul ápolják ! 

A palotavárosi kath. kört kell első sorban kiemel-
nem, melynek vezére Kalocsay Alán. Hogy mire képes a 
katholikusok összetartása, ez a derék kör megmutatta. 
Elnökét városunk és a középiskolai kath. hit tanárok 
kongresszusa bizalmával tisztelte meg, ez a tény mutat ja , 
hogy a kör méltán dicsekszik azzal, miszerint elnökében 
a katholiczizmus egyik legerősebb támaszát birja s mig 
ilyen férfiú áll éllén addig jövőjét nem kell féltenie. 
Tizenkét felolvasásról van tudomásom ; tehát még egy-
szer annyi, mint a mult évben, azon törekvése, melylyel 
a katholikus öntudatot még jobban akar ja felkelteni, a 
legszebb reményekre jogodt . Leróta a kegyelet adóját is, 
melyet önmagára vetett, t. i. a kör élő és meghalt tag-
jaiért szent miséket szolgáltatott. Ez olyan jellemző reá 
nézve, a tett annyira magában viseli dicséretét, hogy többet 
mondani feleslegesnek tartok. 

A vizivárosi kath. körnek egyesületi élete elég 
élénk volt, kiemelkedő pontjául jelezhetem, hogy szent 
István első apostoli királyunkat égi pártfogójául válasz-
totta s képét helyisége számára Knezits Pál volt alelnök 
megszerezte. Tartott 7 felolvasást és egy tánczestélyt 
könyvtára javára. Tisztikarában változás állott be, a 
mennyiben Mayer Károlyt egyházi elnöké, dr Szalay 
Hubertet egyházi alelnökké és Kiss Arisztidet jegyzőjévé 
választotta. A kör helyisége az őszi és téli időkben nagy 
látogatottságnak örvendett s az uj egyházi elnök Mayer 
Károly 100 forint adománynyal járult a kör fentartásához. 

Azon szerepben, melyet a katholikus körök Székes-
fejérvárott a hitélet fellendítése körül betöltenek, méltó 
helyet foglalt el a felsővárosi kath. fiók-kör. Tekintélyes 
számával, mely megközeliti a négyszázat, odaadó buzgó-
ságával, mellyel a kört látogatta, az összetartás, együtt-
érzés folytonos élesztésével törekedett az év folyamán is 
megvalósítani a magasztos czélt, melyet a kath. körök 
maguk elé tűztek. A kör felolvasó estélyeire, mely szám-
szerint 8 volt, rendesen oly nagy számban gyűltek egybe 
a tagok, hogy a helyiség szűknek bizonyult. Tartott egy 

tél i tánczmulatságot, mely a könyvtár számára szép össze-
get jövedelmezett. Több rendbeli jótékony adományban 
is részesült a kör : Stolczenberger József Jézus és Mária 
szive képét ajándékozott, hogy a tagok maguk előtt látva 
e két szentséges szivet erőt és lelkesedést nyerjenek a jó 
ügyhöz. A rózsafüzér előimádkozók szent Sebestyénnek a 
kör védszentjének és szent Józsefnek képét ajánlották fel 
a körnek. Gyűlései is igen látogatottak voltak. 

A tóvárosi kath. kör is megállott hivatásának magas-
latán. Hazafias, vallásos és ismeretterjesztő felolvasást 
tartott nyolczat, de különösen megindít a körnek az a 
nagyszerű felbuzdulása, midőn szent István ereklyéjének 
elővételénél a püspök ur ő méltóságának szent beszéd-
jétől meghatva, a diszőrséget elfogadták és a kik e 
szolgá'atot teljesitették, meggyóntak és megáldoztak, 
hogy a teljes búcsúban részesülhessenek. Uj alelnököt 
is nyert Chay Antal személyében ki ritka ügybuzgósággal 
viseli hivatalát s éltető lelke a tóvárosi katli. körnek. 

Hátra van még, hogy hálás köszönetünket fejezzük, 
ki a katholikus ügy vezérmunkásainak s köszönetünkhöz 
hozzáfűzzük azt a szent fogadást, — hogy útmutatásai-
kat követni s a kör jólétét czélzó rendelkezéseiket teljes 
erőnkből támogatni s végrehajtani fogjuk. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! íme itt van vázlata a 
székesfejérvári katholikus kör működésének, hozzáadni 
való volna m é g ; de belőle elvenni nem! Az a siker, 
melyre itt rámutat tam, legyen önöknek biztató remény-
csillaga ; az esetleges sikertelenség ne kedvetlenitsen el 
bennünket soha! A mi sorsunk, a mi életünk militia 
harcz ; a harczban pedig több kellemetlenség adja elő 
magát, mint öröm és élvezet. Lehet, hogy ez vérünkbe 
kerül, de utolsó leheletünkig őrizzük meg szent és 
mocsoktalan zászlónk becsületét s ha a kivívott diadal 
után összejövünk, hajtsuk meg a zászlót mindazok előtt, 
kik a csatát megnyerni segítették, adjuk majd oda béke-
jobbunkat azoknak, kik az eszmék harczában velünk 
szemben veszítettek, legyen részük a mi bolgogságunk-
ban. Ez a nap pedig el fog jönni, ez a mi hitünk és 
repaényünk ! 

Harczoljunk, küzdjünk, szenvedjünk tehát mindaddig, 
mig dicsőségünk napja felragyog. 

EGYEÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

A győri székesegyházi káptalan, az illető rokonok 
nevében i s , s zomorodo t t szivvel jelenti szeretve tisztelt 
kartársának, nagyságos és főtisztelendő Kokas József ur-
nák, a bold, szűz Máriáról nevezett mayki cz. prépost, 
győri székesegyházi olva?ó-kanonok, szentszeki elnöknek 
folyó február hó 15-én reggel 8x/2 órakor, példás keresz-
tény türelemmel viselt hosszas szenvedés és a szentségek 
többszöri ajtatos fölvétele után, életének 75-ik áldozó-
papságának 50-ik évében bekövetkezett csendes elhunytát» 
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Az Istenben boldogultnak hült teteme kedden, folyó 
február hó 16-án délután x/24 órakor fog a káptalan-
dombi 4. számú bázban ünnepélyesen beszenteltetni s on-
nan eltemetés végett Csornára szállíttatni. Az engesztelő 
ünnepélyes szent-mise-áldozat pedig szerdán délelőtt 9 
órakor lesz a győri székesegyházban a Mindenhatónak 
bemutatva. Győr, 1897. február 15. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

Székesíejérvár. A megyés püspök ur első ezidei 
főpásztori szózata a papsághoz. — 

Venerabiles Fratres et Dilectissimi Filii ! 
Gratia Vobis omnibus qui estis in Christo Jesu. 

Hac primi Jesu Christi in terris Vicarii adprecatione, 
charitate plena, saluto Vos omnes VV. FF. et DD. FF., 
in novi, quem Rex Saeculorum nobis misericors largitus 
est, anni limine. 

Gratia Vobis omnibus VV. FF. et DD. FF . uberri-
ma ad sanctificatidas animas Vestras, ad obeundum grande, 
quod a Domino accepistis, munus Sacerdotale, Angelicis 
formidandum humeris! 

Gratia Vobis omnibus uberrima, ad fovendum solli-
cite in Vestris, fideliumque curae Vestrae creditorum 
animabus amorem in Sanctam Dei Ecc'esiam, eumque 
tenerrimum, firmissimum, et constantem ; ad fovendum 
omnia inter huius vitae adiuncta, et hac imprimis, qua 
premimur, temporum adversitate, obsequium in Sanctam 
Dei Ecclesiam paratissimum, zelumque hanc Sanctam 
Matrem tuendi frangi vel extingui nescium. Et ut brevi 
dicam, cuncta continente compendio : Gratiam Vobis om-
nibus adprecor uberrimam, ut semper sitis in Christo Jesu ! 

Magna res est, VV. FF. et DD. FF., magna res est 
amare Ecclesiam, cunctorum sanctorum officiorum sive 
epÍ3copi, sive sacerdotum, sive fidelis, populi, summa, 
unica aeternae salutis operandae obtinendaeque via. Hic 
ainor et ipse coeleste Spiritus Sancti donum, ulteriorum 
donorum est ions, monente S. Agustino: Accipimus ergo 
et nos Spiritum Sanctum, si amamus Ecclesiam, si cari-
tate compaginamur, si catholico nomine et fide gaude-
mus. Credamus Fratres: Quantum quisque amat Eccle-
siam, tantum habet Spiritum Sanctum.2) 

Magna res est, VV. F F et DD. FF., magna res est amare 
Ecclesiam. Credere firma fide, quod Sancta Mater Ecclesia 
ad credendum proponit, obsequentissima voluntate exequi eins 
mandata, probare, quod probat, reprobare, quod reprobat, 
laudare. quod laudat, repudiare, quod répudiât ; tueri eius 
iura, curare eius vulnera, vindicare eius honorem, gaudere 
cum gaudente, tristari cum tristante, uno verbo, in omni 
vita privata, in omni vita publica, cogitare, desiderare, 
agere iuxta mentem S. Matris Ecclesiae, hoc est amare 
Ecc'es :am, hoc est fidelem tantae Matris existere filium. 
Hic amor si sanctae Dei gratiae adiutorio sollicite custo-
diatur in cordibus nostris, nullus mortalium Nos separa-
bit ab Eo, in quo sumus, Christo Jesu ; neque tribulatio, 
neque angustia, neque fames, neque nuditas, neque peri-
culum,neque persecutio, neque gladius, neque creatura alia.a) 

M l . Petr. 5, 14. 
2) S. Aug. Tract. 32. in Joan. 7-
3) Cf. Rom. 8, 25 -39 . 

Hoc amore in cordibus noslris ardente, in sancto, 
ad quod Christus nos elegit, munere nostro. impavidi 
victoresque stabimus contra dupplicem, guem mundus, 
monente magno Hipponensium lumine, contra milites 
Christi ducit aciem. Dupplicem enim — ait — mundus 
aciem producit contra milites Christi. Advertite Fratres, 
dupplicem dixi, aciem producit mundus contra milites 
Christi. Blanditur enim, ut decipiat, terret, ut frangat. 
Non nos teneat voluptas propria non nos terreat crude-
litas aliéna, et victus est mundus. Ad utrosque aditus 
occurrit Christus, et non vincitur Christianus.4) 

Hoc amore cor~ nostrum replente indefesso labore 
operabimur semper aeternam fidelium salutem, Apostoli 
Gentium exemplo omnibus omnia facti, ut omnes facete-
mus salvos.5) 

Haec tenete VV. FF. et DD. FF., et state in Do-
mino Charissimi. ö) Amate Ecclesiam Sanctam Domini 
Sponsam, Vestram âmantissimam Matrem, amate amore 
tenerrimo, amore fidelissimo, amore obsequentissimo, nul-
lis vincerdo mundi blanditiis, nullis incommodis vel ter-
roribus. 

Quoniam vero ubi Petrus, ibi Ecclesia,7) eodem 
tenerrimo, fidelissimo amore adhaerete Petri Successori, 
Christi in terris Vicario, Catholicae unitatis Centro. Revo-
cate in memóriám hortamina cuncta, monita, mandata 
cuncta, quae Christi in terris Vicarius Leo XIII. PP . 
tanta in gentem nostram paterna charitate atque sollici-
tudine in gentis nostrae aeternam huiusque vitae salutem, 
toties nobis elargitus est et sequamini ea fideli obsequio. 

Scribit, S. Hieronymus ad charissimum suum Pauli-
num : Habet unumquodque propositum principes suos. 
Romani duces imitentur Camillos, Fabrios, Regulos, Sci-
piones . . . Et ut ad nostra veniamus, episcopi et presby-
teri babeant in exemplum Apostolos et apostolicos Viros, 
quorum honorem possidentes habere nitantur et me-
ritum. 8) 

Figite aciem oculi Vestri in gloriosum Apostolorum 
chorum, in longam, quam fasti Ecclesiae texunt, ornatis-
simam Apostolicorum Virorum seriem; videte et imita-
mini eorum ardentissimum, fidelissimum, in Sanctam Dei 
Ecclesiam amorem, eorum indefessos sanctos in salvandis 
animis labores. Et avet animus Vestr s oculis, Vestris 
cordibus denuo imitandum proponere Virum, etsi non 
Ordinis munere, virtutibus tarnen fulgentibus Apostolicum. 

Acturus vobiscum millenaria charae patriae solem-
nia, a diruto Sancti Regis Stephani sepulcro hortabar 
Vos, orabam Vos: sit unusquisque Vestrum alter Stepba-
nus. Idem in limine futurorum, quae Rex saeculorum 
genti nostrae misericors dabit, temporum, Vobis adclamo, 
plenus in Vos fidelesque meos, totamque gentem nostram 
charitate et sollicitudine. Imitamini S. Regis tenerrimum, 
obsequentissimum in Sanctam Ecclesiam eiusque Visibile 
Caput amorem, quo amore incensus aeternam suae Gentis-

«) S. Aug. Serm. 276. 
•n 1. Cor. 9, 22. 
6) Philipp. 4, 1. 
7) S Ambr. in Ps. 40. 
s) Ep. 130. ad Paulin. 



127 RELIGIO. 

tutam reddidit salutem, regnique sui firma possuit funda-
menta. 

Huius Sancti Regis terentes sancta vestigia, illius in 
Sanctam Matrem Ecclesiam amorem foventes in cordibus 
Vestris, sanctos Vestros agro Dominico strenui atque 
zelosi constanter impendetis labores, quibus et Vestra 
fideliumque Vobis creditorum aeterna paratur salus, sed 
et cbarae patriae providetur prosperitati ; in his enim 
Vestris sancfis laboribus causa agitur de summo maximo-
que omnium bonorum, quae est sempiterna hominum 
salus, neque minus de iis ipsis conservandis tuendisque 
rebus, quae in civili societate vel ad quietem, vel ad veri 
nominis felicitatem impense expetuntur.9) 

Gratias autem agimus Deo semper pro Vobis, me-
móriám Vestri facientes in orationibus nostris sine inter-
missione, memores operis fidei Vestrae et Jaboris et cha-
ritatis et sustinentiae spei Domini Nostri Jesu Christi 
ante Deum et Patrem Nostrum.1 0) 

Vos autem, Charis*imi superaedificantes Vosmetipsos 
sanctissimae Vestrae fidei, in Spiritu Sancto orantes, 
Vosmetipsos in dilectione Dei servate, exspectantes mise-
ricordiam Domini Nostri Jesu Christi in vitam aeternam I11) 

Dominus Noster Jesus Christus cum Spiritu Vestro. 
Gratia Vobiscum. Amen ! 

Albae-Regiae, festo B. Margaritae Belae IV. Reg. 
Hung. Filiae, 28. Januarii 1897. 

Philippus, ru. p. 
Episcopus. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
^ — A Szent-István-Társuiat tudományos és irodalmi 

osztálya csütörtökön délután tartotta meg rendes havi 
fölolvasó ülését a társulat dísztermében Kisfaludy Á. 
Béla elnöklete alatt. Az ülés kiemelkedő pontját Pintér 
Kai mán kegyesrendi tanár „Ujabb elbeszélő irodalmunk" 
czimű értekezése csak egyik részét képezte annak a mélyre-
ható hosszabb tanulmánynak, amely a „Katholikus Szemle" 
legközelebbi füzetében lát világot. A tudós tanár fölol-
vasásában az ujabb regény- és novella-irodalom legnép-
szerűbb művelőiről értekezett. Kiemelve a regény és 
novella irodalmi értékét és jelentőségét az olvasó-közön-
ségre nézve, vázolta a magyar regény-irodalom fejlődését, 
jellemezte Jókait és hatását, azután bővebben szólt Mik-
száthról, Herczegről, majd a naturalizmusra hajló novel 
listákról, s néhány nevesebb Írónőnkről, végezetül pedig 
ujabb novellistáink stílusáról. Az értekező elismeréssel 
szól ujabb elbeszélőinkről, de igazságos Ítélettel mutat rá 
hibáikra s kivánia az erkölcsi irány hathatósabb kiemel-
kedését. Az érdekes felolvasást a díszes hallgatóság lelkes 
tapssal jutalmazta. A napirend során az osztály a Vörös-
marty és Veszely-emlékre száz-száz koronát szavazott meg. 

IRODALOM. 
1. Descartes és SZ. Tamás. Különös tekintettel az 

ismeret-elméletre. Irta Kozáry Gjula stb. Ára 1 frt 20 kr. 
Budapest, 1897. 8-r 157 1. 

Igen becses tanulmány s oly erővel van megírva, 
hogy a Cartesius által tört résen kiáradt uj filozofémák 

9) Leo XIII. PP. Ep. Encycl. Constanti Hungarorum. 
10) I. Thess. 1. 2, 3. 
n) .Tudae 20, 21. 
12) 2. Tim. 4, 22. 
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egyik magyarországi képviselője, a magyar mindenes tárban, 
a „B. Hirlap"-ban, önkéntelenül felkiáltott, hogy szerző 
kíméletesebben bánhatott volna el az önkény és játszi 
egyéni tetszés filozófiájának patriarkájával. Nem habozunk 
kimondani, hogy Kozáry e munkája a keresztény iskolás 
bölcselet első nagyobb csatanyerése hazánkban a Carte-
sius óta uralkodott subjectivizmussal szemben. 

2. Vallásos könyvtár. Szerkesztő kiadó Violet 
Gyula áldozópap. A kassai egyházi hatóság jóváhagyá-
sával. Szerkesztőség Sárospatakon. I. évf. 1. füzet. 16-r 
96 1. 1897. jan. 15-én. Megjelenik évnegyedenként. Ára 
egész évre 40 kr. 

Tartalma: 1. Bevezető arról, hogy a vallásosság 
még az egészségnél is szükségesebb az embernek. Lelkes 
buzdítás a vallásosságra. 2 Bevezető oktatás a szentsé-
gekről. 3. Keresztség. 4. Bérmálás. 5. Avatá*. 6. A gyer-
mek megáldása. 7. Visszatérés a kath. egyház kebelébe. 

Ha Magyarország valamenuyi papjához hozzáfér-
hetnénk, azt mondanók valamennyinek erről a kis füze-
tes vallásos vállalatról, hogy azt családi olvasmánynyá 
kell tenni. 

•3. A mértékletes élet. Irta Haugg Leo. A szatmár-
egyházmegyei hatóság jóváhagyásával Szatmár. 1897.16-r. 
55 í. Ára 20 kr. 

Eddig a szatmári „Kis könyvtá r ibó l megjelent: 1. 
Az erkölcsös élet. 20 kr. 2. Az erényes élet 20 kr. 3. 
Az állhatatos élet. 20 kr. 4. A mértékletes élet. 20 kr. 
Megrendelhetők Adjutus Secunclus által vagy pedig Reizer 
János könyvkereskedésében Szatmáron. 

Azt mondjuk erről a vállalatról is, a mit a „Vallásos 
könyvtár"-ról imént mondtunk. 

4 Lelki kalauz az élet keskeny ösvényén. Irta 
Tóth Mike s. J . főgymn. tanár. A kalocsai érseki ható-
ság jóváhagyásával. Pázmány-sajtó Szatmáron. 1896. 12-r. 
217 1. Ára 50 kr. 

Lelki olvasmány a művelt fiatalságnak szánva, de 
ugy hogy az öregség is élvezheti, életünk feladatának 
komoly, vallásos méltatására és lelkes felkarolására 
vezérlő. Két részből áll. Az első részben 4 elmélkedés 
magával az életfeladat ismertetésével foglalkozik a követ-
kező czimek alatt : földi életünk, életünk előképe, zsönge 
kor, állhatatlanság. A másik rész, az életfeladatot komo-
lyan vevő elvszilárd hitélet néhány segitő eszközét ismer-
teti és teszi az olvasó előtt ajánlatossá eme czimek alatt : 
reggel, munka, a mire rászorulunk, üdítő forráss, este, 
angyalok. 

Az ifjúság lelki szent gyakorlatainak idejére kitű-
nő olvasmányt szolgáltat. 

5. A rózsafüzér. Rippich István s. J. A szatmári 
püspök jóváhagyásával. Kalocsa. Kiadja a „Mária-Kert" 
folyóirat. 1806. 12-r. 176 1. Fűzve 60 kr. vász. kötve 
85 kr. 

Aranyos könyvecske, a szent olvasóról. Ismerteti 
annak eredetét és szellemét általában s ezután részletesen 
és egyenkint üdvös elmélkedések tárgyává teszi a bárom-
féle 'rózsafüzér 15 titkát külön-külön Üdítő lelki élvezet 
lehet mindenkire nézve, a ki hitéletet él, ennek az alak 
és tartalom szerint egyaránt szép könyvnek a használása. 

6. A kath. anyaszentegyház szentelményei. Fő-
egyházmegyei bírálattal. Irta Dr Eeincll Román, eszter-
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gocn-főegyházmegyei áldozár, a Garam melletti sz. 
Benedek hiteles helyének tagja, bars-csekei plébános. 
Budapest, 1896. 8-r. 284 \. 

Szerző, dicséretes szorgalommal kidolgozott e nálunk 
h/zagpotló munkájában, kettős czélt tűzött ki maga elé. 
Épületes olvasmányt óhajtott szolgáltatni a kath. egyház 
hiteinek vallási szertartásaink szentelményekben foglalt 
részének megismertetésére. Másrészről anyagot óhajtott 
nyújtani a papságnak, hogy az egyházi szónoklás és 
hitelemzés körében a lelki épülésnek erre az ágára is ki-
terjeszkedhessék. Felkarolását mélyen ajánljuk. 

V E G Y E S E K . 
Rómából két nagy dologról érkezett hir. Mult 

vasárnap, február 14-én a S. Rituum Congregatio a pápa 
jelenlétében ülést tartott és kéfc decretumot adott ki. Az 
egyikben kimondja, hogy miután boldog Fourrier de 
Mataincourt Péter áldozópapról két csodás tett igaznak 
bizonyult, ünnepélyes canonicatiójára lehet áttérni. A 
másikban nyilatkozik az iránt, hogy boldog Zaccaria Antal 
Mária életében három csodás tett igazolható. A másik 
nagy dolog, a miről hir érkezett, az, hogy ugyanaz a 
S. Rit. Congreg. f. hó 7-én tartott ülésében foglalkozott 
némelyeknek avval a tervével, hogy az isteni megteste-
süléssel kezdődött megváltás páratlan világtörténelmi 
eseményének XIX. százados évfordulóját 1900-ban meg 
kellene ünnepelni. A szent congregatio dicséri a nevezett 
törekvésben rejlő buzgóságot, de nem tartja az ünneplés 
ily módját alkalmasnak. Emlékeztet arra, hogy 1884-ben, 
mikor sokan a b. szűz Mária születésének százados év-
fordulóját óhajtották megtartani, a congregatio ugyanily 
értelemben nyilatkozott. 

— Az ó-budai prépostságról tartott felolvasást a 
Tört. Társ. közgyűlésén Karácsonyi János dr kiváló 
történetbuvárunk. Karácsonyi történelmi adatokkal mpg' 
okolva á litja, hogy az ó-budai prépostságot, a mely szent 
Péterről van elnevezve, Péter magyar király alapította. 
Hogy ez eddigelé ki nem derült, hanem hogy többnyire 
szent Istvánt tartották az alapitónak, sőt némelyek szent 
Lászlót is, az onnan \an, hogy a káptalan sohasem nevezte 
meg Péter királyt, mint alapitót, mert ő egyike volt a 
legnépszerütlenebb királyoknak. Különben pedig arról 
nevezetes ez az ó-budai prépostság, hogy Péter királynak 
egyedül fenmaradt alkotása. 

— A győri káptalan imént elhunyt oszlopos 
tagja, Kokas József prépost olvasó-kanonok született 
Sopron-Szillott, 1822. okt. 24-én. 1847. julius 20-án pappá 
szentehetett. Rövid káplánkod 's után Győrbe került ég 
itt sokáig az ifjúság nevelését bizták rá. A kisebb pap-
nevelőben, később a theologián volt kormányzó. Hosszú 
ideig volt a diplomatika tanára, később prodirector. 
Maerhofer József nagyprépost gyengélkedése folytán ennek 
teendőit is végezte. Néhány hét óta betegeskedett, mig 
végre e hó 16 én reggel példás türelemmel viselt szen-
vedés után kiszenvedett. 

— Közöny és gyávaság ! T. olvasóink előtt ez a 
két szóba foglalt hatalmas szózat ismeretes. Prifach József 
székesfejérvári nagyprépost ur mondotta szemébe a ma-

gyar katholikus intelligencziának. S ez az Isten-sugallta 
szemrehányás sza'rnyat öltött s a közönyösök és gyávák 
ezrei fölött ébresztőleg csattogtatva szárnyait járja be az 
országot. Csak rajta az ébresztéssel; mert, igenis, ez 
Magyarország aléltságának az oka: a 10 millió katholi-
kusság intelligencziájának közönye és gyávasága. Nin-
csen katholikus intelligencziánk, ez a ba j ; azaz, hogy 
van kath. intelligencziánk, de annak nincs lelke. A gyá-
vaság rabigájába hajtotta bele a Tisza-Bánffy-Chorinféle 
zsidó-protestáns-szabadkőmüves érdekszövetség. De ezt az 
állapotot nem szabad ölbe tett kezekkel nézni. Mit kell 
akkor tenni, ha valamely országban az élő nemzedék 
hasznavehetetlen? Teremteni kell nagyszabású iskolázás 
"által uj kath. intelligencziát. Ezért szükséges nekünk a 
kath. tud. egyetem, s a ki egy kath. tud. egyetem alapí-
tása ügyének elodázásán vagy elaltatásán vagy annak 
elősegítésén fáradozik, égbekiáltó bűnt követ el a köteles 
előrelátás ellen s részesévé válik a nemzetgvilkolók 
bűnének. 

— Megreformált erkölcsök. Borsod m. Szilvás 
községében, mely mindössze 841 evangelium szerint retor-
mált, 234 kath. s vagy 22 zsidóból áll, a legközelebbi 
hetekben 8 pár kötött házasságot; ezek között a ref. 
curator fia is. Örök hűséget esküdtek pedig ezek egy-
másnak nem a régi, nem is az uj, hanem a legújabb 
rend szerint: községháza és templom, jegyző és pap nél-
kül, két-két napi fényes bandériumos lakodalmi ünnep-
séget csapva,. Az illetők jobbára katonasoron alul levő 
egyének, kik között egy eltéveledett kath. ifjú is van. 
Polgári házasság, pacificatio, plátói bölcseség! — mit 
szóltok hozzá? Nem a ti erkölcsötök e z ? ! . . . Szegény 
magyar nemzet ! Igy bizony nem lesz boldog a magyar ! 
„Róma ledől s rabigába görnyed!" . . . Készítik az igát 
sokszor tudtokon kívül azok, kik a hit, haza- és erkölcs 
törvényes őrei. Ily igát rakott legközelebb Perczel bel-
ügyminiszter ur kegyelmes keze az apátfalvi (Borsod m.) 
állami helyettes anyakönyvvezető kinevezésével, kit a 
házasságkötésre is feljogosított. „Tekintetes" Schäeffer 
József u r a kitüntetett férfiú, kinek törvényes qualificatió-
]át 1116 róm. kath., 8 református s 65 zsidó alattvaló 
honpolgára igy ismeri: 1. recipiált hazafi; borsodapát-
f'alvi kőedénygyári közönséges korongoló munkás ; 3. 
apátfalvi vásárbérlő és czéclula-szedő ; 4. apátfalvi harma-
dik korcsmáros ; 5. házasságkötésre feljogosított m. kir. 
állami anyakönyvvezető-helyettes. — Nem lenne czélszerű 
e kinevezést. a magyar törvényhozás összeférhetlensé j i 
bizottságához utasítani, vagy a ministerelnöki palota 
ablakába közszemlére kitenni ? ! . . t Vájjon ha a vallásos 
palócz nép. hazafias tiszteletből fogja szégyelleni, házasság-
kötések czéljából, a nevezett állami közeg előtt megjelenni, 
— papja pedig nem eskedtetheti majd meg, mert bör-
tönbe kerülni nem akar: nem lesznek átalánosakká a 
legújabb rend szerinti házasságok és fenti erkölcsök?! . . . 
Plátó kelj fel! adj útbaigazítást; mert a kegyelmes urat 
igy még nem igen ültették fel közigazgatási közegei ! ! * ) . . . 

ü p T FelhiYás előfizetésre, 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

*) Kéretnek a rokon érzelmű lapok e sorok átvételére, melyek-
nek igaz voltáért felelősséget vállal « beküldő. 

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

Budapest, IS 97. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÖTVENHATO 

Budapesten, február 24. 16. 

D Â L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A szláv liturgikus nyelv további sorsa. — Egyházi Okmánytár. Decreturn. — Egyházi 
Tudósítások : B u d a p e s t . Az egri érsek főpásztori levele mai vallás-erkölcsi állapotunkról. — R ó m a. A kereszténység alapításának 

tervezett megünnepléséről centennarium alakjában 1900-ban. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A szláv liturgikus nyelv további sorsa. 
(Folytatás.) 

Dr Legat Ber ta lan t r ies tcapodis t r ia i püspök 
következőleg jellemzi egyházmegyéjét 1850 kö-
rül a szláv l i turgikus nyelv ügyében. 

„Az anyakönyvekből nyilvánvaló, hogy 1678-ig 
á l ta lában szláv nyelven végezték Liburnia egy-
házaiban, jelesen Castua, Veprinaz, Lovrana, Mo-
sclienizze és Bersez-ben a misét. Midőn a jezsui-
ták F iúméban kol légiumot á l l i to t tak , sok i f jú 
kereste fel ezen vidékről a kol légiumot és i t t 
t anu l t a a theologiát . Azóta a szláv l i turgikus 
nyelv mindinkább há t t é rbe szorul. Jelenleg 
úgyszólván ál talános Isztr iában az a szokás, hogy 
a pap vasár- és ünnepnapokon szláv nyelven 
énekli a leczkét és evangéliomot, sok helyen a 
kollektákat és praefcdiót is szláv nyelven éneklik. 
De most már mindenfelé a latin nyelvet kezdik 
használni a misénél.1) 

1828-ban kötelező t a n t á r g y l e t t a zárai 
központ i papnevelőben a la t in nyelv. Azóta sok 
helyen elhanyagolják a régi szláv nyelvet. És az 
a szokás kapo t t lábra, hogy csak azokat a 
részeket mondják szláv nye lven , melyeket 
énekelnie kell a papnak, a többieket latin nyel-
ven. Sőt nem egy helyen a most divó horvát és 
szerb nyelven ej t ik ki a részeket, melyeket 
énekelnie kell a papnak.2) 

x) Ginzel, Geschichte, 173. S. 
2) Nilles, Kalendarium Manuale, 1896. p. 505. 

A szláv l i turgikus nyelv mos tan i állását 
Parcic, Rómában tar tózkodó és a szláv dolgok-
ban j á r t a s pap következőleg jellemzi Nilles 
Kalendár iumában : 

A zenggi egyházmegyében i t t -o t t még t a r t j a 
magá t a szláv nyelv, a misét szláv nyelven mond-
ják ugyan, de nagyon rontott szláv nyelven, mely 
nagyon közel áll a nép nyelvéhez és latin be-
tűkkel i r j ák a szláv szavakat. 

A vegliai egyházmegyében, különösen Veglia 
szigetén glagolit betűkkel használ ják a szláv 
l i turgikus nyelvet . 

A zárai egyházmegyében, különösen a szi-
geteken levő egyházak használ ják a szláv li tur-
gikus nyelvet. 

Különösen a spalatói egyházmegye egy része 
erősen ragaszkodik a szláv l i turgikus nyelvhez. 

Azonkivűl a szerafi sz. Ferenczről nevezett 
szerzetesek hót konventben a szláv nyelvet hasz-
nál ják a l i turgiában. De a csendes miséket job-
badán la t in nyelven t a r t j á k mindenüt t . 

Legújabb időben, 1886. augusztus 18-án a 
ka th . vallás védelmére az apostoli szék ós Mon-
tenegro közöt t konvenció j ö t t létre, J) melyet 
ugyanazon év október 8-án véglegesen elfogad-
tak. Ezen konvenció életbeléptet i az antivári 
kath. érseki széket. A szláv nyelvről, min t l i tur-
gikus nyelvről nem emlékezik meg a konvenció. 

b) Vering, Archiv f. kath. Kirchenrecht, 1887. 58. 
köt. 29. 1. 
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A l l . czikkelyében annyi t emlit. hogy a fejede-
lemér t , a „Domine salvum fac Principem" imát , 
szláv nyelven kell énekelni az is teni t iszteletnél . 
Arra, hogy a szláv nyelv liturgikus nyelv lehes-
sen, Aut ivár iban, nem is volt szükség különös 
u j engedményre , hanem Ant ivár iban érvényt 
n y e r t a régi kiváltság, melyet — min t fönnebb 
idéztük XIV. Benedek szavait — VIII. J ános 
pápa az illyr nemzetnek engedélyezett , s melyet 
VIII. Orbán ós X. Incze pápák m egerősi te t tek. 

Csak azt kel le t t t e h á t k ider i teni : t a r tozo t t -e 
Antivári azon területhez, mely szokás folytán 
t ény leg élvezte volt régente VIII. J ános kivál t -
ságát . 

Emi i t e t tük , hogy IV. Incze pápának 1248-
ban a szláv l i turgikus nyelv ügyében a zenggi 
püspökhöz i r t levelének az volt a hatása, hogy 
a szláv l i turgikus nyelv a zenggi püspöki me-
gyéből ki indulva gyorsan visszahódi tot ta nem-
csak az 1068. spala tói egyház ta r tományi zsinat 
végzése fo lytán elvesztet t terüle teket , hanem 
ujabb helyeken is t é r t foglalt . Farlati le ir ja , mi 
t a r tozo t t régente Dalmácziához és hány részre 
oszlott egyházi szempontból. 

„Principio a tque ins t i tu ta fui t Salonae se-
des pontificia, unus era t Eppus, cuius po tes ta te 
metropol i t ica cont inebatur universa Dalmatia . 
Huic posterioribus saeculis très adiecti sunt. Hinc 
quadripartita ex t i t i t ecclesiastica divisio Dalma-
t iae hodiernae. . . . Una est Jadrensis, a l tera 
Salonitana nunc Spalatensis, t e r t i a Ragusina, 

qua r t a Diocletana, quae i ost excidium Diocleae 
urbis t r ans l a t a est Antibarim. Metropoli tae 
Jadrensi t rès subsunt Epp i : Arbensis, Veglensis, 

Absarensis ; Spalatensis undecim subjectos habe t 
Eppos : Segniensem, Modrussiensem, Nonensem, 

Scardonensem, Tiniensem, Pharensem, Tragurien-

sem, Sebinicensem, Bosnensem, cuius sedes episco-
palis est Diacovi in urbe Slavoniae extra Savum, 
Maccarensem. e t Dumnensem. Antibarensis provin-
cia composita est ex decern Episcopatibus : 
Scodrensi, Polatensi, Drivastensi, Olchiniensi, Sappa-

tenensi e t Sardonensi conjunctis, Buduensi; quibus 
adde t rès in Serbia const i tu tos Prisrenensem, Se-

mandriensem, Belgradensem etc.4) 

Ant ivár i tényleg élvezte régente VIII. János 
kivál tságát , ez a lapon lépet t életbe Ant ivár iban 
a szláv l i turgikus nyelv. Mint a Religio-Vallás 

1895. j anuár 9. száma ér tes i t : 1895. január 2-án 

4) G-inzel, Geschichte 167. S. 

volt Antiváriban az első római kath. mise szláv 
nyelven, melynél Miklós fejedelem képviselője is 
jelen volt . A fejedelem ezen mise a lka lmából 
meleghangú üdvözlő t áv i r a to t in téze t t a pápához. 

Az Ant ivár iban életbe lépet t szláv l i turgi-
kus nyelv a most élő szláv nyelvhez a lkalma-
zot t egyházi szláv nyelv, melye t Grajdanka-nak 
neveznek, mely már Nagy Pé te r czár idejében 
művel t nyelv volt és azóta a különböző szláv 
népek közlekedési nyelve.5) 

Az ant ivár ; egyházmegyében életbe lépet t 
szláv l i turgikus nyelv nagy mozgalmat idézet t 
elő a szláv lapokban. Több poli t ikai lap, de kü-
lönösen a „ Slovenski Narodu valóságos lázba hozta 
a délvidéki szlávokat, hogy püspökeiktől a mo-
dern szláv nyelv használatát , követel jék a l i tur-
giában, hogy nemzeti liturgiát sürgessenek. 

A görzi egyház tar tomány püspökei állást 
foglal tak a pol i t ikai lapok izgatásaival szemben 
1887. november 27-én Görzben kel t közös pász-
to r leve lökben . ü ) 

„Eadem veneranda Missae mysteria, quae 
ant iqui tus Ecclesia „disciplina arcani" oculis pro-
fanis subducebat, hodiedum ex aedibns sacris in 
forum publicum t r ahun tu r , ubi libidini nat ional i 
ac poli t icae exponuntur . Viri quondam, licet mori-
bus sanctissimi, gloriae Dei studiosissimi plenique 
Spiri tu Sancto essent, qui pro salute fidelium 
vel ipsam mor tem para to animo oppetebant , ni-
hi lominus l i turgiám sacram lingua aliéna obi-
b a n t ; hodiedum vero contra l inguam vel illi ipsi 
contendere audent , qui non t a n t u m Ecclesiae 
catholicae non student , ut et iam et verbo et 
scripto eam impugnent , immo neque minari ve-
rean tu r se ei obedient iam denegaturos, nisi ipso-
rum votis obsequatur." 

„Atque his tória sat superque nobis t es ta tu r , 
plures populos, licet in l i turgia propria lingua 
usi non sint, t a n t u m nihilominus culturae ac 
perfect ionis culmen attigisse, u t nulla nat ionum, 
quae lingua domestica liturgiám sacram celebrant, 
ne a longe quidem cum iis comparari possit. E t 
tarnen isti l i turgiám nationalem praetendunt , quae 
absque ea nat io neque excoli neque nomen ma-
gnum sibi para re posset." 

„Ideo Nos eiusmodi agendi rationem, qua 
ordo et disciplina ecclesiastica maximo discri-

5) Kaulen, Kirchenlexikon, 7. 652. 1. 
6) Vering, Archiv f. kath. Kirchenrecht, 1888. 59. 

402. 1. 
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mini exponitur , solemni iudicio condemnamus. Si 
ne ipsis quidem Eppis in sacra l i turgia quid-
quam innovare licet, cum ius hoc soli Sedi Apo-
stolicae reservatum sit, quomodo to le rar i potest , 
u t homines privati, sive sacerdotes sive laici 
sunt, rem, quae nullo modo ad eorum manus 
spectat , sibi a t t r ibuan t . " ') 

A római misekönyv szláv nyelven glagolit 
betűkkel legújabban 1893-ban je lent meg Rómá-
ban, melyet Posilovic György, zágrábi érsek 
rendez te te t t sa j tó alá. Nem ujabb pápai enged-
ményre, hanem az ősök szokására h ivatkozik 
Posilovic. zágrábi érsek, midőn a római l i tu rg iá t 
szláv nyelven glagolit betűkkel rendezi. 1894. 
márcz. 25-én k iadot t egyházmegyei körlevelében 
a következő észrevételével t e t t e ezt Posilovic 
é r sek : „Secundum mentem Summi Pontificis et 
consuetudinem Majorum accura te ordinamus l i tur-
giám romanam cum lingua slavica et Missali 
Romano slavica lingua, glaqolitico charactere édité 
Romae 1893, ad ae t e rnam memór iám jubilaei 
eppalis Leonis XIII. ad exal ta t ionem Sedis 
Apostolicae, in honorem ss. apostolorum Cyrilli 
e t Methodii a tque ad felicem reunionem omnium 
Slavorum in una, sancta, catholica et apostolica 
Ecclesia." Nilles, Kalendar. Manuale, 1896. I. 
p. 50 7. 

Ezzel összefüggésben fe lemii t jük még a szer-
t a r t á sokra ügyelő kongregáczió legújabb határoza-
t á t a l i turgikus szláv nyelv használa tára vonat-
kozólag. 

Különféle kételyekkel fordul tak ugyanis leg-
ú jabban ezen kongregáczióhoz a régi szláv 
(palaeoslavica) nyelv l i turgikus használa tára vonat-
kozólag. Már megelőzőleg is behatóan tanul -
mányozta volt a kongregáczió ezt a fontos 
tá rgyat , hogy ma jd alkalmilag biztos u tmu ta t á s -
s 1 szolgálhasson a püspököknek. 

Végre 1892. febr. 13-án ére t t megfontolás-
sal és figyelemre mél ta tva XIV. Benedek pápá-

') Pedig G-inzel szerint, legalább 1857-ben a görzi 
egybáztartományban sok helyen még tényleg életben volt 
a régi szláv liturgikus nyelv. „Heut zu Tage sind dieje-
nigen, welche zum römiscb-slavischen Ritus gehören, am 
zahlreichsten in der Kirchenprovinz von Zara, welche 
die Dioecesen Zara, Sebenico, Spalato, Lesina, Raguza 
und Cattaro umfasst, dann in der Kirchenprovinz von 
Görz, welche aus den Sprengein Görz, Laibach, Triest-
Capodistria, Parenzo-Pola und Veglia besteht, und in 
der zur Agraraer Kirchenprovinz gehörigen Dioecese von 
Zengg-Modrus im kroatischen Küstenlande. 172 1. De a 
függelékben a 132 1. kijelenti Ginzel, hogy a paren-
zopolai egyházmegyében a püspök kijelentése szerint 
seholsem használják többé a misénél a glagolit nyelvet. 

nak 1754-ben k iadot t „Ex pastorali munere" 
kezdetű, á l ta lunk már töbször idézett apostoli 
konst i tuczióját , a következőket ha tároz ta a szer-
tar tások kongregációja : 

I. In functiombus liturgicis lingua slavica, 
ubi legitime in usu est, debet esse antiqua slavica, 
non modern a, seu vulgaris. 

II. Non licet Missam legere vel cantare 
u tendo pa r t im lingua latina, partim slavica, sed 
pe rmi t t i potest , ubi lingua slavica invaluit , u t 
cantatis latino sermone Epistola et Evangelio, 
utrumque cana tur e t iam lingua palaeoslavica. 

III. Sacerdotes, qui ius habent Missas cele-
brandi et horas persolvendi lingua slavica, debent 
non solum u t i l ingua slavica l i turgica, sed et iam 
si addict i sunt Ecclesiae, ubi l ingua latina ad-
hibetur , Missam solemnem latine celebrare et heras 
latino sermone cantare. Idem dicatur de Sacer-
dotibus, qui lat ine Missam celebrantes et horas 
persolventes, min is t ran t Ecclesiae, ubi slavica 
l ingua legi t ime in t roducta est.8) 

I. Vagyis, a hol törvényes szokás erejénél 
fogva használa tban van a l i turgikus ténykedé-
seknél a szláv nyelv, ennek régi szláv nyelvnek 
kell lennie, nem pedig közönséges szláv nyelvnek, 
melyet most beszélnek a szlávok. 

Az Acta S. Sedis nyomán i t t közölt latin 
szöveg a szláv nyelv használa tának jogcziméül 
csak azt m o n d j a : ubi legitime in usu est. A 
Civilth Cattolicában (1894. vol. 3. p. 485.) közölt 
olasz szöveg többet mond e jogczimről : „Dove 
s'usa per leg i t t ima consuetudine la l ingua slava." 

II. Nem szabad a misét olvasni vagy éne-
kelni ma latin, holnap szláv nye lven; hanem az 
megengedhető, a hol a szláv nyelv polgár jogot 
nyer t a l i turgiában, hogy ó-szláv nyelven éne-
keljék a leczkét és evangéliomot, miu tán azt 
megelőzőleg elénekelték volt latinul. 

III. Oly szláv-papok, a kik szláv nyelven 
mondha t j ák a misét és breviár iumot, ha latin 
t emplomban nyernek alkalmazást, kötelesek latin 
nyelven énekelni az ünnepélyes misét és lat inul 
énekelni a breviár iumot. Ugyancsak latin nyel-
ven kötelesek énekelni az ünnepélyes misét a 
la t in l i turgikus nyelvre felszentelt papok, midőn 
oly kath. templomban miséznek, a hol törvé-
nyes a szláv l i turgikus nyelv használata. 

Sem Antivárinak, sem Horvátországnak nem 
volt szüksége u jabb pápai engedményre vagy 
kiváltságra, hogy a szláv nyelvet használhassák 
a l i turgiában. Hiába is keresünk ilyen enged-
ményt a pápai rendelkezéseket hiven közlő ró-
mai vagy más folyóiratokban. Posilovic zágrábi 
érsek ki je lent i világosan, hogy ő „secundum men-
tem Summi Pontificis et consuetudinem Majorum8 

rendezi a római l i turgiát szláv nyelven glagolit 
betűkkel. 

8) Acta S. Sedis, 27. p. 54. 
IC* 
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Ugyanez az eset Antiváriban. 
Már IX. Pius pápa 1874. má jus 13-án a 

lembergi ru thén érsekhez és a többi ru thén 
püspökökhöz i r t „ Omnem. sollicitudinem" kezdetű 
levelében panaszkodik, hogy több helyen a kath . 
l i turg iá t sokféleképpen elferdit ik és a szaka-
dárok szer tar tása i t csúsztat ják be a ka th . ru t -
hének l i turgiájába. 9) 

A schisraa előmozdítására Oroszországhoz 
tar tozó la t in szer tar tású lengyel egyházakban a 
szakadár egyház emberei a nyilvános istenitisz-
te le tnél az orosz nyelvet törekszenek mindenkép-
pen meghonositani , kiszoritván a lengyel nyelvet 
a hivek nem csekély f á jda lmára és bot rányára . 
Eddigelé ezen u j i tás a l i turgia és a szentségek 
kiszolgál tatása azon részére szorí tkozott , melyet 
cultus suppletorius-nak neveznek. 

Ezen ténykörülményekről több pap és hivő 
panaszkodot t a szentszéknél, egyszersmind a 
következő kéidésekre ké r tek választ a szent-
széktől : 

I. Utrum in cultu divino suppletorio, quem 
dicunt , pro lingua Polonica, quae ex immernorabili 
consuetudine in usu est, absque S. Sedis auctori-
t a t e subst i tuere linguam Russiacam l ic i tum si t? 

II. U t r u m S. Sedes huiusmodi subs t i tu t ionem 
Itnguae Russiacae to leraver i t vel to lerare cen-
senda s i t? 

A Gongregatio Inquisi t ionis 1877. jul 11-én 
mindké t kérdésre nem-mel felelt .1 0) 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

Egyházi Okmánytár. 
DECRETUM 

TÜLLEN. SEU SANCTI DEODATI 

CANONIZATIONIS 

B. Petri Fourier de Mataincouria 
SACERDOTIS LOTHARINGI 

PRAEPOSITI GENERALIS ET REFORMATORS 
CONGR. SALVATORIS NOSTRI NUNCUPATAE 

ORDINIS CANONICORUM RECULARIUM S. AUGUSTINI 
NEC NON INSTITUTORIS MONIALIUM 

CONGR. SUB TITULO DOMINAE NOSTRAE 
ET REGULA EIUSDEM S. AUGUSTINI 

S U P E R DUBIO 

An stante approbatione duorum miraculorum, TUTO 
procedi possit ad solemnem eiusclem Beati Canoniza-
tionem ? 

Eorum qui vel fuso sanguine Christum asseruerunt, 
vel praeclaris editis virtutum speciminibus in exemplum 
eluxere, memóriám posteris propagare, coelitumque hono-
ribus augere Ecclesia in more habet. In horum censu, 

9 j Archiv, 1874, 32. 242 S. 
30) Archiv, 1878, 39. 52 S. 

iure adscribendus est B. Petrus Fourier, Mirencouriae non 
ignobili Lotharingiae pago natus, anno MDLXY. Eos 
nactus est parentes qui voce, et exemplo, ad honestatem. 
probosque mores, mentem animumque eius effingerent. 
Litteras magna animi contentione arripuit, nec eam in 
scientiis excolendis remisit. Sed virtutem doctrina potiorem 
duxit, quam ut impeusius coleret, nomen dedit sodalitio 
canonicorum qui S. Augustini regulám sequuntur. Studi-
orum orbe exacto, in sacram Christi Domini militiam 
cooptatus est, amplissimo virtutis et doctrinae testimonio 
honestatus. Curio renuntiatus pagi Mataincouriae, nec 
solertiam, nec fidem desiderari passus est. Nullum animis 
iuvandis tempus illi intercidit, nullum periit. Piacula con-
fitentibus aures praebere, aegrotantes solari, animam 
agentibus praesto esse, pauperum inopiae occurrere, 
consulta petentes comiter excipere ne lites intenderent 
in deliciis habuit. Mirum inde non est si ab Episcopo 
Tullensi missus pluries sid ad paroecias suae Dioecesis 
lustrandas, atque a Cardinali Legato sacris illis expeditio-
nibus per universam Lotharingiam praepositus, quae ad 
provehenda animorum lucra ineuntur. Quo autem exitu, 
innumera testantur odia posita, iurgiorum semina extincta, 
scelerum coitiones dissutae, e mentibus male obsidentes 
umbrae errorum depulsae, religio in novam veluti lucem 
emersa. 

Per id tempus Ordo Canonicorum regularium a 
primaeva austeritate desciverat, quam ut B. Petrus resti-
tuerez omnes industriae nervos indendit. Qui vero apud 
se reputabat exempla magis trahere, quam verba non 
moveant, ceteris praeire exemplo studuit. Summa proinde 
in eo humilitas, summa castitas, summa prudentia, summa 
praesertim austeritas, quae eousque processif ut corpus 
flagellis, et zona ferreis rigente cuspidibus frangeret. 
Petri solertiae ac labori plene a«piravit eventus : etenim 
ad pristinam disciplinam revocatus Ordo, ipseque alter 
parens, novusque, quod addiderit leges, habitus sui Ordi-
nis Reformator. Aliud quoque opus non minus utile 
molitus est, nempe Yirginum Collegium quibus a Domina 
Nostra nomen fecit, quaeque curam omnem ad pauperes 
puellas probe instituendas conferrent. Quare non virtuti-
bus modo, sed rebus etiam gestis omnium in se oculos, 
animosque convertit. Mortuo is habitus honos qui viris 
eximiae virtutis. Cui quidem illustrandae iubar miraculo-
rum cum accessisset, eaque fuissent rite probata, Bene-
dictus XIII coelitum Beatorum honores illi asseruit. Mox 
causa denuo agitata, actioque super binis miraculis insti-
tuta, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII solemni 
Epiphaniae die de utroque constare decrevit. 

Hoc unum supererat, iuxta sacri huius fori statuta, 
inquirere : an coelitum sanctorum honores B. Petro 
Fourier de Mataincouria TUTO decerni possint. Eaprop-
ter in generalibus S. R. Congregationis comitiis coram 
Sanctissimo Domino Nostro habitis quartodecimo calendas 
Februarias, Rmmus Cardinalis Caietanus Aloisi-Masella S. 
R. C. Praefectus et Causae Relator dubium proposuit : 
„An stante approbatione duorum miraculorum TUTO 
procedi possit ad solemnem huius Beati Canonizationem ? L 

Quamvis vero Rmmi Cardinales, et Patres Consultores, 
unanimi sutfragio TUTO fieri posse respondissent ; attamen 
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Beatissimus Pater mentem suam aperire distulit, ut 
diuturnis precibus coelestis auxilii opem efüagitaret. Hac 
vero die, Dominica Septuagesimae vertentis anni, Salutari 
Hostia ferventer oblata, in Yaticanas Aedes accivit Rmmum 
Cardinalem Caietanum Aloisi-Masella S. R. C. Praefectum 
causaeque Relatorem, nec non R. P. Gustavum Persiani 
in S. Fidei Promotorem deputatum, et me infrascriptum 
Secretarium, iisque praesentibus edixit: „TUTO proceäi 
posse ad solemnem B. Petri Fourier de Metaincouria 
Canonizationem. " 

Hoc autem Decretum publici iuris fieri, in acta 
Sacrorum Rituum Congregationis referri, litterasque 
Apostolicas sub plumbo de Canonizationis solemniis in 
Patriarchali Basilica Yaticana quandocumque celebrandis 
expediri mandavit, sextodecimo calendas Martias, anno 
MDCCCXCVII. 

CAIETANUS Card. ALOISI-MASELLA 
S. B. C. Praefectus. 

DIOMEDES PANICI 
L. f S. S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 23. Az egri érsek főpásztori levele 

mai vallás-erkölcsi állapotunkról, — bár közvetetleniil a 
papsághoz van intézve, mégis ugy van fogalmazva, hogy 
abból az egész társadalom rendkivül becses és szükséges 
tanulságokat vonhat le és jegyezhet meg magának. It t 
közöljük mi is a publiczisztika elé került főpapi oktatást, 
mely mint irodalmi alkotás is párját ritkítja. Megfog-
hatatlan, azaz lélekismeréssel foglalkozó ember előtt, saj-
nos, nagyon is felfogható némely budapesti lapnak az az 
eljárása, hogy megcsonkítva s önkényesen kivonatolva 
adják csupán főpásztorainknak hozzájok beküldött szóza-
tait, mi által, nem hogy tiszteletet fejeznének ki az ily 
tiszteletreméltó szózatok iránt, sőt tiszteletlenséget követ-
nek el ellenök, fölibök helyezve obscurus munkatársaiknak 
ítéletét. S rendesen ilyenkor épp az marad ki a becsesbnél 
becsesebb főpásztori tanításokból, mi éppen az illető lapiró 
uraknak mutatja az üdvösségre vezető utat. Kihagyva 
épp az ily részeket, az illető lap maga tör maga felett 
pálczát s lelki szegénységéről állit ki szomorú bizonyítványt. 
Mit jelent például az, mikor egy mindentudóst játszó lap 
kihagyja az egri érsek leveléből azt a részt,mely azt vitatja be, 
hogy a vallás az embereknek „a műveltség valamennyi 
fokozatán" szükséges — mint, hogy az illető lap ennek 
az igazságnak sújtó erejét vagy nem érzi, vagy éppen, 
bizonyos okoknál fogva, nagyon is érzi, és a maga részére 
kikerülni szeretné? 

A gyönyörű főp. levél szövege ime ez : 
A mai korszellem széltében hangoztatott jelszavai 

között alig van felkapottabb, alig megvesztegetőbb, mint : 
a hazafiság. 

A hazafiságot minden művelt nemzet magas becs-
ben tartotta, dicsőítve ünnepelte mindenkor. De napjaink-
ban oly jelentőségre emelkedett az, hogy a sokaság fel-
fogása szerint nemcsak a legelső erény, de úgyszólván 

mindannyinak öszfoglalata ; noha gyakran hamis fogalmak 
által annyira elhomályosul, hogy megszűnik lenni igazi 
erény s a legveszedelmesebb tévedések egyikévé fajul. Ki 
is tagadhatná, hogy a leggonoszabb indulatok, nyilt igaz-
talanságok, a féktelen uralmi vágy, a korlátlan hatalmi 
versengés, a jogszolgáltatás hűtlen kezelése, a törvények 
csalárd kijátszása, gyűlöletes pártoskodás, a szabadságnak, 
a jogegyenlőségnek önérdek-szülte elnyomása, sőt a leg-
különfélébb kegyetlenkedések nem egyszer a hazafiság 
tetszetős czimével álczázva pusztítják a társadalom alap-
erősségeit? Ám a visszaélések daczára is, — melyektől a 
legszentebb ügy sincs megóva, — a hazaszeretet kétség-
kívül mégis a legfönségesebb, az igaz férfiúnak egyik 
legszebb tulajdona. Ily férfiú előtt nincs is fontosabb 
kötelesség, mint hogy mennél fényesebb s meggyőzőbb 
tanúságát s bizonyságát adja hazafiságának. 

Meggyőződésem azért, hogy a papot is szent hiva-
tása hű betöltésére annál fokozottabb buzgalom lelkesíti, 
mennél inkább áthatja a tudat, hogy ez által egyszers-
mind honszertetéről tesz mindennél fényesebb bizony-
ságot. Es meggyőződésem, hogy hazája iránti köteles-
ségét az a pap rójja le igazán, ki papi és lelkipásztori 
hivatásának mindenben lelkiismeretesen megfelel ; hogy 
állásunkhoz ez a legméltóbb, a hazafiságnak ez a legfön-
ségesebb megnyilatkozása. 

Tisztelendő Testvéreim és szeretett Fiaim, ha egy-
házunk és hazánk üdve előttünk szent, éjnapi gondjaink-
nak, összes törekvéseinknek oda kell iránvulniok, hogy a 
keresztény-katholikus hit letéteménye a szivekben, ha 
még el nem enyészett, fentartassék, s ha elenyészett, 
meggyöngült, megfogyatkozott volna, visszaállíttassák s 
újból gyarapodásnak induljon. Kinek az emberiség sorsa 
szivén fekszik, azon meggyőződésben, hogy az emberiség 
valódi üdvének első s legfőbb feltétele a keresztény hit, 
semmi munkától, mi ennek javát előmozdíthatja, vissza 
nem riad. Józanul nem is tagadható, hogy a vallásosság 
földi boldogulásunknak is nélkülözhetetlen alapja ; hogy 
tartósan és szilárdan fenn nem állhat az oly társadalom, 
melyben az erkölcsi törvény tisztelete, az erények szere-
tete nincs uralmon, még ha egyébként az értelmi erők 
megfeszitéso által előhaladásának egesz külső megjele-
nése eddig nem ismert fényben tündökölnék is. 

Mert éppen mivel az akarattól s ennek erkölcsisé-
gétől függ minden, elkerülhetetlen, hogy az akarat erköl-
csi romlottságát előbb vagy utóbb, de mulhatlanul a 
czivilizácziónak eltűnése ne kövesse ugy, hogy romlásról 
romlásra sietve, a közös romok között fogja bukását 
találni. 

Okulásunkra a történelem a régi társadalmak sorsát 
állítja elénk. Éppen az antik társadalmak valának tul-
halmozva a természet legfenségesebb adományaival. Es 
mégis minden fényük, emez adományok gyümölcse, az 
erkölcsi romlottságnak közepette menthetlenül eltűnt; 
sőt Görögország és Romának ép értelmi nagysága volt 
ama különös eszköz, mely romlottságát és ezzel vesztét 
sietteté. 

Az a társadalom tehát, melynek tagjaiban a köz-
tisztesség és becsület érzete, az erény iránti tisztelet és 
hódolat kihalt és csak a romlott emberi természet ösz-
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tönei uralkodnak, alapjában szerencsétlen s minden emberi 
méltóságból kivetkőzött. 

S ismét a történelem, a nemzetek egyetemes tanu-
sága az, mely bizonyítja, hogy az oly becsületesség és 
erényesség, mely nem a vallásban birja gyökerét, sem 
igazinak nem mondható, sem tartósan meg nem állhat. 

Van ugyan bizonyos hétköznapi erkölcsiség, mely 
számításon, érdeken és legális biztosságon alapul. De jaj 
azon népnek, mely csak e hétköznapi erkölcsiséggel bir. 
A vallás éppen magasabb erkölcsösség eszközlésére szük-
séges, nem azért csak, hogy a vastag bűnöket elnyomja, 
hanem hogy valamennyi erényt megnemesitve, a meg-
tisztult lelkeket a könyörület Istenének zsámolya elé 
vezesse. 

A vallás a társadalom legnagyobbjainak szintoly 
szükséges, mint a legkisebbeknek. A társadalom sorsa 
azon íogadtatástól függ, melyben nála ezen isteni vendég 
részesül. 

Senki se ringassa magát azon tévhitben, hogy a 
vallás pusztán és egyedül a köznépnek szükséges. A kik 
ezt ismétlik, pedig vajmi sokan vannak, csak önmaguk 
hiúságának hizelegnek, mert midőn ezt mondogatják, 
különválnak azon köznéptől, melynek szerintök szükséges 
a vallás. 

Ez állítás alapjában hamis és következményeiben 
veszélyes. Ha a vallás szükséges, akkor egyaránt szüksé-
ges valamennyi embernek és a műveltség valamennyi 
fokozatának. Igaz, a büntettek, melyeket a szegény és 
kevésbbé felvilágosodott osztályok elkövetni szoktak, 
általán erőszakosabb és borzasztóbb jelleggel birnak ; de 
könnyebben felfedezhetők, könnyebben megtorolhatok. 
A törvény nehézség nélkül éri el és ragadja meg, nehéz-
ség nélkül sújtja azokat, mert e büntettek nyilt homlok-
kal ütköznek beléje. A felsőbb osztályok romlottsága 
vegyesebb árnyalatú, változékonyabb, olyan, mely könnyeb-
ben búvik ki a törvények alól, mely formáikat kijátszva 
rendelkezésüket fitymálja s különben is hitelt, befolyást, 
hatalmat szegez ellenük. 

Mindkettőjüket csak a vallás szava tart ja meg az 
erkölcs utján, vagy emeli fel, ha elbuktak. 

Kik a szent város falainak őreiül vagyunk rendelve, 
reánk hárul azért különösen is ama szent letétemény 
megvédésének gondja ; ennek kell tehát szentelnünk min-
den munkásságunkat, minden gondolatunkat, minden 
óhajtásunkat, ennek összes erőink kifejtését. 

Önkényt érthető s nyilvánvaló azonban, hogy a hit-
nek a szivekben-lelkekben fen tartására, megszilárdítására 
irányzott eme magasztos munkánknak hatása és sikere 
annál erősebb és biztosabb : minél aggályosabb gonddal 
óvjuk, őrizzük erkölcseink, erényeink tisztaságát ; minél 
szorgosabban óvakodunk életünkbeu a legkisebb gáncs 
árnyékának is helyet engedni; minél lankadatlanabbul 
hirdetjük az Ur igéjét, tápláljuk az ifjúságot az üdvözítő 
hit tejével; minél nagyobb türelmet, szelídséget, okos-
ságot, őszinte szeretetet fejtünk ki a gyóntatószékben ; 
minél fényesebben kiragyok hitünk elevensége, áhítatunk, 
jámborságunk benscsége, tisztasága, ugy a szentségek 
kiszolgáltatásánál, mint a legszentebb áldozat bemutatá-
sánál ; s végül minél kitartóbb szorgalommal törekszünk 

megszerezni a nehéz hivatásunk hü betöltésére szükséges 
és hasznos ismereteket. 

Ha megmenteni akarjuk, mit az idők gonosz szelleme 
még le nem sorvasztott : megvetve a földi hiúságot 
hajhászatát, lerázva a tétlen közönyt, nem ingadozva 

Krisztus és Belial között, csak Isten és Jézus Krisztus 
ügyét, hivatásunk kötelmeit tartsuk szemünk előtt ; éá 
elhárítva, erős lélekkel leküzdve minden akadályt, melyet 
akár a rosszra törő nép lázongása akár a zsarnokság 
erőszakossága utunkba vethetne : egész valónkat, ha kell, 
életünk odaadásával is, fönséges rendeltetésünknek ál-
dozzuk. 

Isten kegyelmével ekkép bekövetkezhetik, hogy a 
háborgó hullámok lecsillapulnak, az óhajtott béke nyu-
galma visszatér. 

Reméljünk boldogabb időket, de viseljük el bátran 
a megpróbáltatásokat. Az égen csüngjön szemünk ; hisz 
a legnagyobb emberi dicsőség is korlátolt s nemcsak 
nem örökkétartó, de nem is állandó ; az ember elmul-
tával elmúlik s az utókor feledése végképen kioltja. 

A huseledelektől való megtartóztatást s a böjtöt, 
valamint az e részben nyerhető felmentvény feltételeit 
illetőleg az előbbeni rendeletek ez évre is érvényben 
maradnak. 

Kelt Budapesten, az országgyűlés alatt, 1897. évi 
Hetvened-vasárnapon, február 14-én. József, s. k., 

érsek. 

Róma, febr. 16. A kereszténység alapításának terve-
zett megünnepléséről centennaríum alakjában 1900-ban. — 

Ismeretes az eszme és a terv, mely szerint 1900-ban 
hálaadó istenitisztelet tartatnék a jelen század végének 
és a következő elejének megszentelése és Jézus Krisztus, 
a világ Megváltójának emlékével való háladatos össze-
köttetése végett. XIII. Leo pápa a Bolognából kiindult 
ezt az indítványt helyeselte s reá áldását adta. Hanem 
némely lapok az eredeti tervnél tovább mentek. Fölve-
tették azt a kérdést, nem kellene-e a százados évfordulón 
talán megváltásunknak, illetve az Ur Jézus megtestesülé-
sének és születésének centennális ünnepséget szentelni. A 
dolog oly messzevágónak látszott a pápának, hogy utasí-
totta a S. Ritunm Congregatiót, hányná-vetné meg a dol-
got s adna ki róla véleményt és utasítást. 

A S. Rituum Congregato véleményével, illetve útba-
igazításával elkészült s azt, a következő levél alakjában 
adta tudtára az 1900-iki százados évfordulati ájtatosság, 
indítványozójának, Aquaderni grófnak : 

Aquaderni János 
gróf urnák 

Bolognában. 
Róma, 1895. május 14. 

Méltóságos Ur ! 
Urunk ő szentsége nevében a szertartások bizottsága, 

a Vatikánban f. hó 7-én tartott ülésében, vizsgálat alá 
vette méltóságodnak a bíboros államtitkár ő emjához f. 
é. márcz. 24-én intézett levelével együtt azt a tervezetet 
is, mely szerint lenne a megváltónak XlX-ik centennáriuma 
megünneplendő a közönséges évszámítás 1900-ik eszten-
dejében. 
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Igen dicséretes és nagyérdemű dolog minden kitel-
hető alkalommal ébreszteni a hívekben az ajtatosságot és 
az apostoli szentszék iránt a ragaszkodást éleszteni. Bi-
zonyára ezt akarták elérni a fent jelzett ünnepség kezde-
ményezői és programmjának készítői is. Azonban, ezt 
elismerve, a szent kongregácziónak kapcsolatosan e tekin-
tettel lehetetlen volt észre nem vennie, mennyire uj dolog, 
alkalmatlan és kevésbé helyén levő lenne az, ha elsajá-
titanók a világi ünnepléseknek azt a most már uralkodó 
és gyakran érvényre emelkedő szokását és azokat hitünk 
főbb titkainak ünnepelésére alkalmaznók. Nem lehet és 
nem szabad föltenni, hogy talán helyén való dolog lenne 
e titkok emlekezetének felújítása minden 25, 50, vagy 
100 esztendő multán. A ki ezeket az évfordulókat külön 
ünnepségek alakjában tekinti, rossz nyomon indul és út-
ban van oda, hogy oly javaslatokat tegyen, a minő a 
programmban is foglaltatik, t. i. hogy a tervezett centen-
narium emlékére a megválás oltárát (altare alla redenzione) 
állítsuk fel, mintha bizony templomaink valamennyi oltá-
rán nem lehetne a mi keresztre feszitettünket imádni, a 
ki igy legkézzelfoghatóbb jele a megváltásnak, s mintha 
mindennap valamennyi imánkban nem hínók segítségül, 
mint közbenjárónkat az örök Atyánál, a mi isteni Meg-
váltónkat. 

Minderre bizonyára nem gondol az, ki az ily száza-
dos ünnepet kieszel és pártfogol; é3 nem emlékszik arra 
a határozatra, melyet a S. Rituum Congregatio 1884-ben 
május 31-én adott ki több jeles egyházi és világi személyi-
ség kérésére, kik szűz Mária születésének százados év-
fordulóját szándékoztak ünneppel megkülömböztetni. Ez 
a határozat Haynald bibornokkal u. a. évi jun. 1-én kelt 
levélben közölte'ett, melyet azután a kath. lapok sorba 
közzé tették. 

Az ide csatolt lapban méltóságod megolvashatja e 
határozatot, melynek ide való része még inkább alkal-
mazandó a jelen kérésre, a melyre ennélfogva nem jöhet 
más válasz mint ez : non expedire. 

Teljesitém a s. congregatio határozatát önnel közölve 
a szent atya akaratát, s most megragadom a kedvező 
alkalmat teljes tiszteletem kifejezésére, melylyel maradok 

Méltóságod 

készséges szolgája 
Áloisi-Masella Cajetán bibornok, 

a S. Congreg. Rit. prefektusa. 
A Haynald bibornokhoz 1884-ben intézet levélnek 

ide vonatkozó része ezt mondja : 
Consuetudinem autem, quae invaluit, celebrandi sacras 

centenarias commemorationes, rei praesenti minus con-
gruere deprehensum fuit. Quandoquidem, uti iidem cente-
narii fautores testantur, expetitum festum prima vice 
hoc decimonono saeculo foret inducendum, veluti quid 
novum in Dei Ecclesia, et cunctis retroactis saeculis ne 
cogitatum quidem ab eximia maiorum erga inclytam Dei 
Genitricecn pietate et devotione, aut certe illis inusitatum. 
Profecto satis congrua theologica atque liturgica ratione 
inolevisse censendum est, ut saecularia solemnia, quae 
aliis sanctis cum Christo regnantibus non denegantur, ea 
de praecipuis sacratissimis Beatae Yirginis vitae actis et 
mysteriis, scilicet de Nativitate, de Annuntiatione, de 

Assumptione, ac porro de caeteris, non celebrentur. Nam 
eminentiori veneratione supra caeteros Sanctos colit Eccle-
sia Coeli Reginam et Dominam Angelorum, cui in quan-
tum ipsa est mater Dei . . . debetur . . . non qualiscumque 
dulia, sed hyperdulia (S. Thom. 3. part, quaest. 25. art. 
5). Ideoque plusquam centenaria solemni commemoratione 
eadem semper cultus praestantia, eodemque honoris tri-
buto Ecclesia célébrât, récurrentes eius mysteriorum 
solemnitates ; cum de caetero cultus Deiparae in Ecclesia 
sit plane quotidianus, ac prope nulla temporis mensura 
limitatus. 

Haee pauca, vel leviter tantum adumbrata, satis 
ostendunt prudentiam Sacrae Congregationis, quae propo-
sito dubio: „An recoli expediat anno proximo 1885 in 
toto Orbe centenaria commemoratio Nativitatis Beatae 
Mariae Yirginis?" mature expensis omnibus, unanimi suf-
fragio respondit non expedire. 

IRODALOM. 
— Plébános urak figyelmébe ajánljuk Pogonyi 

Bernát uj-hutai lelkésznek „Sekrestyések és Harango-
zok Vezérkönyve" czimű, egyházhatósági jóváhagyással 
kiadott hézagpótló munkáját. Ha értelmes és rendes 
sekrestyést akarnak magok körül, ne mulaszszák el e 
könyvet megszerezni, mely mig egyrészt alaposan kiok-
tatja a harangozót mindennemű teendőire nézve, másrészt 
teljesen felmenti a plébánost a folytonos magyarázgatás 
és utasitás terhétől. Ügyetlenség, zavar nem fordulhat elő 
a templomban, melynek harangozója e könyv után iga-
zodik. Eddigi megrendelők nagy elismeréssel szólnak a 
könyv azonnal tapasztalható üdvös eredményéről, mit a 
közelgő nagyheti complicált ceremóniák még teljesebben 
fognak beigazolni. A könvv 48 §-ban tárgyalja a haran-
gozó összes tenni és tudni valóit és négy fejzetre oszlik : 
I. Szent mise. II. Ünnepi teendők. III. Szolgálata a Szent-
ségek és szentelmények körül. IY. Különfélék, (mikor 
kell harangozni? Direktórium, Ostya sütés. Egyházi ruhák 
mosása. Tisztogatás. Gyakori latin szavak magyarázata.) 
A latin szavak, minisztráczió stb. magyar kiejtés szerint 
irvák. E könyvnek, melyről méltán mondotta az egyház-
megyei biráló, hogy „jó gondolat volt a harangozok 
számára vezérkönyvet szerkeszteni; leginkább tudják ezt 
méltányolni a rendszerető plébánosok" okvetlenül meg 
kellene lenni minden plébánián s erre melegen ajánljuk. 
Az erős papiron, tiszta, világos nyomással hét ivre terjedő 
mű ára bérmentes küldéssel 50 kr. mely összeg utalvá-
nyon a szerzőhöz (Uj-Huta, u. p. Diós-Győr) küldendő. 
Kívánatra nyugta mellékeltetik. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Szmrecsányi Lajos tiszteletbeli kanonokot és 
érseki titkárt az egri főszékesegyházi káptalanban utolsó 
mesterkanonokká kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1897. évi február hó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A Vatikán melletti diplomácziai képviselet-

ben az a nevezetes változás történt, hogy Oroszország 
eddigi képviselőjét Iswolski lovagot visszahívta s helyébe 
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Starikowot nevezte ki Szófiából. Mennyire kedveli Mura-
view az uj orosz külügyminiszter Iswolskit, mutatja az, 
hogy utódjává akarja tenni Dániában. 

— Vaszary Kolos biboros hgprimás hosszabb tar-
tózkodásra Budapestre érkezett. 

— Oltványi Pál uj alapítványa: A „Budapesti 
Közlöny" 1897. febr. 19. számában ezt közli: „Oltványi Pál 
prépost és pápai kamarás, a szegedi apácza tanintézeti 
tanulóleányai javára 800 forint tőkével alapítványt tett. 
A vallás- és közoktatási miniszter nevezettnek ezen a 
tanügyet oly hathatósan előmozdító, hazafias áldozatkész-
ségeért őszinte köszönetét, és elismerését fejezte ki." 
Mint értesülünk, most az u j év után [tartott iskolaszéki 
ülésben adta át Oltványi Pál prépost a főnöknőnek 
ezen alapítványi tőkét avval, hogy Oltványi István nagy-
prépostnak, az apácza-intézet alapitójának emlékére 
minden év május hó 10-én négy népiskolai árva tanuló -
leányt ruházzon fel annak kamataiból, mivel azonban 
Oltványi Istvánnak ugy születési, mint halálozási napja a 
szünidőre esik — tehát midőn a tanitványok távol vannak 
— azért választotta a fenti határnapot e hála-ünnepélyre, 
mert 1846. évben éppen e napon vezette itt Szeged-Alsó-
városon a nagyprépost alapitó unokáját Oltványi Pált az 
oltárhoz, mikor az első szentmiséjét bemutatta, ki 1872. 
évben éppen e napon tette le alapkövét eme, ez évben 
már 25 éves jubileumát tartó tanintézetnek, mely már 
1873. szept. 28-án föl is lett szentelve és rendeltetésének 
átadva. Az egyházmegyei kormány által is jóvá hagyott 
örök alapitványlevélnek egy példányát az iskolaszék az 
oktatásügyi minisztérium levéltárába is fölküldötte, mire 
a miniszter a jótékony prépostnak köszönetét fejezte ki. 

— A bádeni liberáliznyis, a 60-as években a világ 
leglármásabb liberálizmusa is, közeledik végleges bukásához. 
Most volt egy képviselőválasztás, még pedig Karlsruhe-
Donaueschingen kerületben, u s szabadelvű kerület. Mult 
választáskor a szabadelvű Fürstenberg herczeg (ecce, másutt 
is vannak fából vaskarikák, szabadelvű grófi és hgi 
koronák!) 5000 szótöbbséggel győzött a centrum jelöltje 
ellen. Most a szabadelvű képviselőjelölt csak 6 szavazat-
tal győzött, t. i. a centrum jelöltje 10,256 szavazatra 
vitte fel. Bámulatosak azok a német katholikusok ! uket 
az Összetartás, mely hithűségen és testvéri szereteten 
alapszik, egyre előbbre viszi, vivmányról vívmányra, dia-
dalról diadalra. Nekünk katholikusoknak Magyarországban 
még mindig aenigma, mindig probléma az — összetartás. 
Hogyan kell ezt létre hozni ? ! Oh, ha Isten irgalmas szem-
mel tekintene le ránk ! 

— A Szent-István-Társulat 1897 ik évi február hó 
25-én délután 4 órakor Budapesten, Királyi Pál-utcza 13. 
sz. a. választmányi üíést tart. Tárgysorozat: 1. 1897 évi 
költségvetés. 2. Folyó ügyek. 

— Egy erősen é s egy gyengén val lásos nemzet. 
Talán mondanom sem kell, hogy melyik az egyik, melyik 
a másik. Páris hitéletének felpezsdülése szálka a szabad-
kőművesség szemében. A montmartrei fogadalmi temp-
lomban Jézus szentséges szive előtt szakadatlanul folyik 
nemcsak a nappali, de az éjjeli imádás is. 1896-ban 18 
ezer világi férfiú végezte ebben a templomban az örök-
imádás ajtatosságát. Nálunk? Nálunk — nemsokára, — 

még ki se nyitották, — be fogják csukni a Lipót-városi 
templomot, mert nincs a ki tovább épitse. Még utoljára 
zsidó templom vagy szinház lesz belőle. Magyarország 
elvallástalanodása, Budapest elkereszténytelenedése oly 
fokú, hogy az egész világ csóválja a fejét. Most tartotta 
a budapesti német evangélikusok egyházközsége közgyű-
lését. Kihirdették az eredményt, hogy 118 házasuló pár 
közül alig a fele, csak 63 pár volt tekintettel a kötésnél 
vallására, a többi hátat forditott vallásának, egyházának 
s megelégedett a farmatringos összeadásával. Hogyis 
mondta csak Szász Károly Blaha Sárikának ? Hogy a 
polgári házasságkötés még nem teszi a feleket férjjé -
feleséggé. Most ebből kifolyólag az az 55 pár a buda-
pesti német evangélikusoknál mi ? Mily zűrzavar, mily 
felfordultság, milyen romlás ! S milyenek lesznek majd 
még a következmények, ha teljes erővel fog pusztítani a 
divortium. Beschwichtigungshofrathok borzadjatok ! Kívá-
natos volna, hogy Budapest valamennyi plébániája ki-
mutatná a forma Tridentina nélkül attentált házasulásokat. 
Sőt a Schematismusokban is ki kellene ezt tenni, mint a 
mixt. matr. jelzését — országszerte. Hadd lássuk, hánya-
dán vagyunk ! 

— Kápolna-szentelés Budapesten. A kőbányai 
központi gyűjtőfogház kápolnáját vasárnap délelőtt szen-
telték fel. A kápolnát az ünnepre meghívott előkelő 
közönség színig megtöltötte. A kápolna előtt sorakozott 
az intézet kétszáz, legnagyobb részben katholikus foglya. 
A szertartást Bogisich Mihály czimzetes püspök budavári 
esperes-plébános végezte. 

— Sajtóhiba-igazítás. A „Heligio-VaHàs" f. é. 15. számában 
megjelent legutolsó közleményben 1116 helyett 2116 olvasandó. 

Szerkesztőségi telefon. 

Többfelé. A kéziratok iránt legyenek a beküldők kegyesek 
türelemmel lenni. Valamennyinek sora kerül. Még a faddi becseset 
is felhasználjuk. G. B. Dicsérem a gondolatát. A francziskánus rend 
a keresztény bölcselet és a spekulativ theologia, szóval a scholastica 
müvelése terén hervadhatatlan babérokat szerzett, az egyház történe-
tében számot tevő munkát végzett : exegit sibi monumentum aere 
perennius. Igaza van, a'francziskánusrendnek e téren újra egész erejé-
vel be kellene állni Bonaventura és Scotus nyomdokaiba a vezérlő do-
monkosi és jezsuita rendek mellé vetélytársnak, mint régenten volt. 
Kiván a legújabb korból megneveztetni francziskánu soktól számot 
tevő scholasticus munkákat. A régi nagy francziskánus theologusok 
és philosophusok hagyományainak nagy emlékét frissíti fel például 
13 következő munka : vLa scholastique et les traditions francis-
caines, par le R. P. Prosper de Martigné, définietur et ex-lecteur 
de philosophie des Fréres-Mineurs capucins. Lethielleuxnél Páris-
ban. Scholasticus bölcseletet ad elő bő tárgyalással, ős franczis-
kánus szellemben : „Casanova Gabr. O. M. Cursus pliilosophicus ad 
mentem D. Bonaventurae et Scoti" 3 kötet. Kapható Herdernél. 
Dogmatikát ad elő Gonsdlvus a Reeth O. Fr. Min. Manuale theolo-
giae dogmaticae". 2 köt Szintén Herder utján. F. vHilarius O. 
(Jap. Compendium theol. moralis-sza (2 köt) és Tractatus pastoralis 
de sacramentis cz. nagy müve ismeretes. Kérdi, a mi álláspontunk 
mi? XIII. Leo pápáé. Aquinói szent Tamás bölcsesége, saját müvei-
ben s azok munkáiban tanulmányozva, kik belőle merítettek, nerh 
bele magyaráztak. Adjon Isten mi hamarább virágzó francziskánus 
iskolát. Csak igy fejlődhetik tovább a tudományt termékenyitő 
vitatkozás. 

Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest, IS 97. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÖTVENHATO 

Budapesten, február 27. 17. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A trienti zsinat és a népnyelvek. — Egyházi Tudósítások • E s z t e r g o m . A holt kéz.— 
L o n d o n . Angolország püspökeinek együttes felirata XIII. Leo pápához. — P á r is,. A római vizsgáló bizottság elnökének nyilatkozata 

a Vaughan-ügyben. — Irodalom. — Vegyesek. 

A trienti zsinat és a népnyelvek. 
Lát tuk az előbbiekben, hogy az egyház első 

századaiban különböző országokban a nép nyelvén 
t a r t o t t á k a sz. misét, vagy legalább oly nyelven, 
melyet a nép ér te t t . De lá t tuk azt is, hogy a 
l i turgia ős eredet i nyelvét m e g t a r t o t t a az egy-
ház a különböző vidékeken akkor is, midőn a 
népek nem beszélték többé ezt a nyelvet. Ter-
mészetes fejlődés eredménye, hogy ma úgyszól-
ván sehol sem t a r t j a az egyház tu la jdonképpeni 
népnyelven l i turgiá já t . Lá t tuk azt ;s, hogy a 
l i turgia nyelven nagyon sok t ek in t e tben kap-
csolatos a sz. Írásnak az il lető nép nyelvére 
való ültetésével. 

Az egyház első századaiban egészen természetesen 
észrevétlenül t ö r t é n t az, hogy a különböző népek 
saját nyelvökön végezték a l i turgiát . A miér t is 
nem ke l t e t t figyelmet ezen tény és nem vont 
maga után semmi beavatkozást . 

De miu tán a 4. ós 5. század fáradozása fixi-
rozta volt a l i turgikus szöveget ugy a latin min t 
a görög egyházban, nem volt többé közömbös 
dolog, mi nyelven t a r t sák az ú jonnan megtér t 
népek l i turgiá jukat . 

Ez okon t i l t o t t a el VIII. J ános pápa is a 
salzburgi és a passaui papok panaszára Morva • 
ország- és Pannoniában a szláv l i turgiát . De 
midőn meggyőződött volt a pápa, hogy Method 
Cyrill testvérével megál lap í to t ta a szláv l i turgikus 
szöveget, főtörvényhozói beleegyezésével szentesi-

t e t t e a szláv l i turgikus nyelvet. Mert nem ellen-
kezik a józan hittel és tannal, ha szláv nyelven 
éneklik a sz. misét. 

A l i turgikus könyvekbe l e t e t t szláv nyelvet 
m e g t a r t o t t a az egyház liturgikus nyelvnek akkor 
is, midőn az többé nem volt népnyelv, és a nagy 
nyelvváltozás folytán többé nem ér te t te azt 
a nép. 

Ezen ér telemben veendők XIV. Benedek 
pápa szavai „Concludendum igitur, constantem 
firmamque disciplinam esse, ne Missae idioma mu-
tetur, etsi mutetur lingua vernacula ; sed eo sermone 
Missa celebretur, quo celebrata est ab initio, 
et iamsi ea l ingua exoleveri apud vulgus, eiusque 
per i t iam viri docti dumtaxa t habeant . Est au tem 
Apostolicae Sedis in recenti populorum conversione 
ad Fidem, pro variis circumstant i is vel permittere 
vel prohibere vernaculae linguae usum in Divinis 
Officiis celebrandis. Sed vere aff i rmari potest , 
S. Sedem propensiorem esse in illám par tem, u t 
ex recens conversis ad Fidem, habiliore qui sint 
ingenio, sel igantur et Lat in is potius Li t ter is 
erudiantur , quam u t facultas concedatur adhi-
bendi in Missae celebrat ione vulgarem l inguam; 
quemadmodum S. Othonem Bambergensem Epi-
copum, JPomeraniae Apostolum, qui obiit anno 
11B9. ad eos, quos novissime ad Fidem converterat , 
dicere consuevisse, t r ad i t Surius ad diem 2. 
Jul i i : „Adhortor vos et invito, quia cogéré non 
debeo, ut de liberis vestris ad Clericatum tradatis 
liberalibus studiis prius instructos, ut ipsi per eosy 

17 
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sicut aliae Gentes, de lingua vestra Latinitatis 
conscios possitis habere Clericos et Sacerdotes." De 
Sacrosancto Missae Sacrificio, lib. II. cap. II. 14. 

A sz. irás gyakori olvasásának szokását és 
előszeretetét a zsidóktól örökölték a keresztények. 
A sz. atyák nem egyszer nyomatékosan a ján l ják 
azt. Sz. Je romos szivére köti Nepot iánnak, hogy 
gyakran olvassa a szent könyveket, sőt oda töre-
kedjék, hogy mindig a kezében legyen egyik 
vagy másik sz. könyv. Rusticus püspökhöz ir t 
levelében meg is okolja a sz. i rás gyakori olva-
sásának szükségességét. „Ha szivesen olvasod a 
sz. i rást , a test iség bűne nem fog háborgatni ." 
De ez nemcsak a papoknak és szerzeteseknek 
szólott. Midőn Laetát, a gazdag és előkelő római 
nőt o k t a t j a Jeromos, hogyan nevelje leányát, 
többi közöt t u tas í t ja . „Számoljon be neked napon-
kint , mennyi t szedett a sz. irás virágos ker t jé -
ben . . . Először tanul ja meg a zsol tárokat és 
Salamon példabeszédeiben gyűj tsön életbölcsesé-
get. A ! red iká torban t anu l j a m e g : hogy kell az 
élet hiúságairól lemondanunk. Jób könyvéből 
t anu l jon türe lmet . Ezután az evangél iomokat 
olvassa, és ezeket ne tegye le kezéből." 

I t t - o t t e lőfordul tak ugyan visszaélések, de 
mivel nagyobb veszedelemtől és ba j tó l nem 
t a r to t t ak , az egyház sok századon keresztül nem 
hozott tö rvényt , mely a szentírás olvasását kor-
lá tozta volna. 

1199-ben tö r t én t , hogy a metzi püspök 
je len tés t t e t t III Incze pápának. Ezen jelenté-
sében kiemeli a püspök, hogy hivei a sz. könyvek 
olvasásának vágyától ha j tva franczia nyelvre 
fo rd í t t a t t ák le magoknak az evangéliomokat , sz. 
Pál leveleit, a zsol tárokat , Jób könyvét és máso-
kat. Ti tkos összejöveteleikben olvassák és magya-
rázzák ezen fordí tás nyomán a sz. könyveket 
férfiak és nők vegyesen. Lelkipásztoraik figyel-
meztetésére nem h a j t o t t a k , sőt ezekkel szembe-
szál lot tak, azt v i ta tván a sz. Írásból ve t t érvek-
kel, hogy senki sem t i l t ha t j a el őket a szentírás 
olvasása és magyarázásától .2) 

x) „Divinas scripturas saepius lege, imtno anquam 
de mauibus tuis sacra lectio deponatur.'"1 Ep. L i l . T. I. 
p. 261. — „Ama scientiam scripturarum, et carnis vitia 
non amabis." Ep. CXXV. T. I. p. 939. — „Reddat tibi 
pensum quotidie de scripturarum floribus carptum . . . 
Discat primo Psalterium et in proverbiis Salomonis erudia-
tur ad vitam. In Ecclesiaste consuescat, quae mundi sunt, 
calcare. In Job virtutis et patientiae exempla sectetur. 
Ad evangelia transeat nunquam ea positura de manibus. 
E p . CVII. T. I. p. 688. Kaulen, Yulgata, 1868. p. 111. 

-) V. ö. III. Incze pápa levelét a metzi püspökhöz 

Ez a mozgalom kétségtelenül összefüggésben 
volt Vaux (Vald) Pé t e r fellépésével, a ki meg-
előzőleg 1170 körül vagyonát a szegényeknek 
adta, t á r su la to t lé tes í te t t , melynek feladata lenne 
az evangél iomot a szegényeknek hirdetni . Társai 
elkezdték a vidéket bejárni és a szent í rás t sa já t 
nyel vökön olvasva ós magyarázva t an í to t t ák a 
népet . 

Reiner, a ki sokáig osztot ta Vald Péter 
tévelyei t és tekintélyes t a g j a volt a társaságnak, 
megtérése u tán igy jellemzi a valdiak állás-
pon t j á t . „A valdiak azt t an í t j ák , hogy a világiak-
nak és az asszonyoknak is kötelességök az ige-
hirdetés. Mindent mesének t a r t anak , a mi t nem 
lehet a szentírásból bebizonyítani. A szentírásnak 
szerintök ugyanazon ereje van a nép nyelvén, 
min t la t in nyelven. Ez alapon a nép nyelvén 
végzik a misét és szolgál ta t ják ki a szentsé-
geket . • ) 

Ugyanezen szellem h a t o t t a á t Wikleff, Huss 
és a 16. századbeli r e formátorok taní tásá t . Luther 
f e n t a r t o t t a kezdetben a misét és pedig latin 
nyelven. De csakhamar a világi fejedelmektől 
kényszer í tve az egyszerű nép vigasztalására be-
hozta a német misét. Tetszik-e majd a német 
mise Is tennek, nem tudja . „Ob die neu angerich-
te te deutsche Messe Gott ' wohlgefäll ig ist, weiss 
ich nicht. Darum habe ich mich auch so lange 
gewehr t mi t der deutschen Messe, das ich nicht 
Ursach gab den Rot tengeis te rn , die hineinplumpen 
unbesonnen, achten nicht, ob es Gott haben 
wolle." Janssen, Geschichte d. deutschen Volkes, 
3. Band, 13 Auflage, 64 S. „De mivel minden 
országból annyian kér ték leveleikben a német 
misét és a világi fejedelmek nagyon sürgetik 
azt, nem ta lá lunk alkalmas mentséget és okot a 
lat in mise mellet t , hanem Isten aka ra t á t lá t juk 
tel jesedni a német misében." 

A pr ivát misét e l töröl te Luther 1521-ben 
„De abroganda Missa privata" wi t tenbergi szer-
zetes társaihoz i r t levelében, melyben dicséri 
őket , hogy tényleg ők hagyták abba először 
a misézést. Sz. Pá l t utánozva igy kezdi leve-
l é t : „Significatum est mihi, Era t res charissimi, 
et Uteris et verbis amicorum, coepisse vos pr imos 
omnium, in vestra congregatione, abusum ilium 
Missarum abrogare" . . . 

Malou, Das Lesen der Bibel in den Landessprachen, I. 
Band, 2 S. 

3) Ugyanott, 3 S. 
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„ . . . Magnum est certe t o t saeculorum 
consuetudini, t a n t a e mul t i tudinis sensui, tanto-
rumque auctor i ta t i reluctari , e t eorum murmura , 
opprobria, iudicia surdis auribus praeter ire , et 
quandam invictam scyllam his la t ra t ibus , pro-
cellis, ventis, non al iquando quietur is obiectare. 
Si estis aedificati supra firmám petram, sat scio, 
f rus t ra flaturos hos ventos. Quodsi supra a renam 
statis, quanto vobis, obsecro, impende t ruina? - ' 

Ezen levélben t agad ja a mise áldozati jel-
legét, az újszövetségi papság jogosultságát . 5) 

1562. jul. 19-én t i zenhárom kérdés t ado t t 
ki a t r i en t i zsinat a zsinati theologusoknak 
megvi ta tásra . Már III. Gyula pápa felemlit i 
ezeket a kérdéséseket 1551-ben a zsinatot össze-
hivó levelében. De tá rgya lás ra csak most kerül-
tek utódja , IV. Pius pápa idejében. Ezen kér-
dések sorában a kilenczedik igy hangzik : 

„An missa nonnisi lingua vulgari, quae ab 
omnibus intelligatur, celebranda sif." 

III. Gyula, pápa levele, de bizonyára még 
ennél is nagyobb hatással a protes tánsok i smer t 
á l láspont ja és elvei működtek közre arra, hogy 
Hosius biboros a t r i en t i zsinat tudós főelnöke a 
t r i en t i zisinat ez érdemben való t á rgya lásá t 
megelőzőleg külön dialógust ado t t ki „ B e Sacro 
vernacide legendoEzen párbeszédében Harpagus 
és Arator beszélgetnek egymással.6) Hosius 
bizonyára hangula to t kivánt ke l teni ez irányban 
közzéte t t munkájával . 

Azzal az ellenvetéssel kezdi Hosius párbe-
szédét : ha az apostolok idejében é r t e t t e a nép, 
a mi t a pap imádkozott , miér t ne ér tse mos t 
is? A mire megfelel mondván : Nem egyszer 
igazi, őszinte, mély jámborságot l á tunk azokban 
a kik kevésbbé értik, a mit a pap m o n d : ellen-
ben nagy közönyt, hidegséget azokban, a kik 
ért ik a l i turgikus nyelvet. A miér t is helyesen 
jegyzi meg sz. Ágoston, hogy a nagy tömeget 

4) Tomus 2. Omnium Operum Lutheri, Witenberg, 
1562. p . 244. 

5) Ugyanott, p. 247. Arbitror ruere et iacere uni-
versam illám Missarum Papisticarum pompám. Si enim 
sacerdotium hoc nihil est, sicut monstravimus, evidenter 
necesse est et legem eius nihil esse. Translato enim 
sacerdotio, necesse est ut et legis translatio fiat. Si autem 
sacerdotium et lex nihil est, prorsus multo minus sacri-
ficia et opera eius aliquid sunt. Hinc sequitur: Sacerdo-
tium Papae esse idolum et larvam, Missas vero, quas 
sacrificia vocant, esse s u m m á m idololatriam et impietatem." 

ü) Dialógus pius et doctus de Sacro in vulgari lingua 
celebrando. Opera Hosii Cardin, in Conc. Trid. Prae-
sidis etc. Parisiis, 1562. 

nem a beható értelem, hanem az egyszerű, 
őszinte h i t teszi nyugodtá és boldoggá. És ha 
egyedül azokért ha l t volna meg Krisztus, a kik 
é r te lmesen meg tud ják különböztetni a hitbeli 
dolgokat, majdnem hiába volna minden fárado-
zásunk. Nem egyszer tör ténik, hogy az emberek 
megvetik, a mi t ér tenek, a mit pedig nem 
értenek, azt csodálják és jobb érzülettel vannak 
az ily dolgok i ránt . Ez alapon tö r tén t , hogy 
Krisztus is példázatokban beszélt a néphez. A 
jeruzsálemi zsidó gyermekek bizonyára nem ér-
te t ték , mi t tesznek, midőn a templomban kiál-
t anak vala, mondván : Hosanna Dávid fiának. És 
Krisztus nemcsak hogy nem vet te rossz néven 
ezen tudatlan gyermekek hódolatát , hanem ellen-
kezőleg, midőn a papi fejedelmek ós Írástudók 
bosszankodva azt kérdezik az Úr tó l : Hallod-e 
mi t mondanak ezek? Jézus védelmökre kelt a 
gyermekeknek, az ó-szövetségre hivatkozva mond-
ván: Soha sem olvastátok-e, hogy a kisdedek ós 
csecsemők szája által viszed véghez a dicséretet? 
A tapaszta lás muta t j a : mily csekély eredménye 
volt annak , hogv sok helyen a nép nyelvén 
t a r t j á k a l i turgiát . Az oroszoknál, a hol pedig 
nem lat inul vagy görögül van a li turgia, sok-
szor magok a papok sem értik, hogy mit mon-
danak. Mert a mostani orosz nyelv egészen más, 
min t az, melyen l i tu rg iá joka t t a r t j ák . Továbbá, 
ha minden nép nyelvére fordi t ta tnék a l i tur-
gikus szöveg: mennyi hiba ron taná ezen fordí-
tásokban a szöveg lényeges é r te lmét ? Példának 
o t t van Luther szentirási forditása, a melyben 
a kath . tudósok számtalan hibát ta lá l tak . 

Párbeszéde végén megjegyzi Hosius: a döntés 
a liturgikus nyelv ügyében az egyetemes zsinat 
jogköréhez tar tozik. „ N o n est nostrum, quid 
unaquaque de re decernere debeat, Oecumenico 
Concilio praescribere, sed quod ab illo praescri-
p tum fuer i t , ei parere nostrum est." 

Hosius párbeszéde 1558-ban je lent meg. A 
t r ien t i a tyák tényleg hivatkoznak Hosius dialó-
gusára. Lásd Palavicini alább idézett műve 3. 
rész. 46. 1. Összes munká i 1562-ben jelentek 
meg. 

1562. szeptember 17-én t a r t o t t a meg a 
t r ien t i zsinat 22-ik ülését, melyen a sz. mise-
áldozatr » vonatkozó kérdések kerül tek szőnyegre. 
Suavis megjegyzése szerint a 22. ülésen hozott 
ha tároza tok sok szóbeszédre adtak alkalmat az 
egyház ellenségeinek. Suavis, a ki ellenséges 
indulat ta l i r ta meg a t r ient i zsinat tö r téne té t , 
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azt mondja, hogy azért adtak a lka lmat e h a t á -
rozatok sok szóbeszédre, mer t nem eléggé vilá-
gosan fogalmazták a t r ient i a tyák e ha tá ro-
zataikat . 

Csodálatos — úgymond Pallavicini — hogy 
a hegyeken tul lakó eretnekek nem é r t e t t ék meg 
a t r i en t i zsinat ezen ha tá roza ta i t , melyeket 
minden középszerű elme megér thet . Ok, a kik 
annyi ra gyönyörködnek a nehezebb és homá-
lyosabb könyvekben. 

Tula jdonképpen — úgymond Suavis — csak 
azon ha tá roza t mia t t morog tak a protestánsok, 
mely t i l t j a , hogy a misét a nép nyelvén 
mondják . ') 

Alig fordult elő a t r i en t i zsinaton tá rgy , 
mely Suavist annyira felbőszi tet te volna az egy-
ház és pápa ellen, min t ezen határozat , ugy, 
hogy dühében azt mond ta : hogy e ha t á roza t t a l 
a z e g y h á z és p á p a elébe tette a földet az égnek. 
„Coelum ab Ulis terrae fuisse suppositum." D e 
dühösségével e lárul ja egyút ta l tuda t lanságá t , 
szellemi vakságát , mely rendszer int t á r sa szokott 
lenni a dühnek. Azt mondja ugyanis Suavis, 
hogy hozha t ta a t r i en t i zsinat emi i t e t t ha tá-
rozatát , miu tán tény, hogy régente az illető 
nép nyelvén t a r t o t t a az egyház különböző or-
szágokban a misét. De ezt senki sem tagadja , 
ezt minden kathol ikus t ud ja és vallja. A zsinat 
sem t agad ta ezt. 

Midőn a l i turgia nyelvét szóvá t e t t é k a 
t r i en t i a tyák, ta lá lkozot t ugyan, a ki azt mondta, 
hogy nem t a r t j a veszélyesnek a dalmát szokást, 
mely szerint először latinul olvassák az evangé-
l iomot, azután a nép ok ta tása ra dalmát nyelven. 
Abban azonban mindannyian egyetér te t tek , hogy 
mindnyá jan helyeselték a t i la lmat , mely nem 
engedi a misét a nép nyelvén t a r t a tn i . Egy 
franczia püspök (nismes-i) fölemii tet te , hogy az 
ő egyházmegyéjében sok egyházi j avada lmat 
foglal tak el az akathol ikusok a kath. egyháztól. 
U jabban a ján la to t t e t t ek , hogy visszaadják az 
elvet t j a v a k a t többi között azon föltétellel, ha 
a nép nyelvén végezzük a misét, úgymond a 
püspök. De a j án l a tuka t visszautas i tot tam. 8 ) 

") Pallavicini, Conc. Trid. História, pars tertia, 
Coloniae Agrippinae, apud Fr. Metternich, 17 i7. p. 60. 
„Addit Suavis, de prohibitione duntaxat Missae in vul-
gari sermone aliquid a Protestantibus mussitatum ; sed 
hoc ipsum aliquid, a mente Suavis attractum, modica 
Tidetur exhalatio, quae in fulgur vertatur. 

8) Ugyanott, Lib. 18. cap. II. 13. 

Arról is volt szó az a tyák körében, mily 
alakba öntsék a sz. miseáldozatra vonatkozó 
ha tároza tokat . Többen azt mondták, hogy elég 
lesz , h a vakmerőnek, botrányosnak b é l y e g z i k az 
ellenkező felfogást és t an t . De végre azoknak a 
véleménye érvényesült , a kik anatliemával súj-
t o t t á k az ellentétes t an t . 

Lássuk ezek u tán a t r i en t i ha tároza to t . 
A 22. ülés VIII. fejezetében ezeket olvassuk : 
„Etsi missa magnam cont inea t populi fidelis 

e r u d i t i o n e m , n o n t a m e n expedire visum est Patri-
bus, ut vulgari passim lingua celebraretur." 

Es a IX. kánon igy szól: 
„Si q u i s d i x e r i t , lingua tantum vulgari missam 

celebrari debere, a n a t h e m a s i t . " 
Bölcsebben nem ha tá rozha t t ak e nehéz kér-

désben a t r ien t i a tyák . 
Ha a pro tes tánsok á l láspont já t elfogadta 

volna az egyház a t r i en t i zsinaton — a kik azt 
követe l ték , hogy mindenütt a nép nyelvén kell 
a misét mondani — ezzel ká rhoz ta t t a volna 
saját eljárását a múltban, mer t már sok évszá-
zad óta a la t in nyelv hol t nyelv volt. De pálczát 
t ö r t volna egyút ta l a görög, szláv, örmény, syr 
st. egyházak szokása felet t , me r t ezen egyházak-
ban sehol se használ ták ez időben a nép nyelvét 
a l i turgiában. 

De ezen ha tá roza táva l nem zárta ki az egy-
ház a nép nyelvét teljességgel a l i turgiából. Csak 
azt ká rhoz t a t j a, a ki kizárólag csak a nép nyelvét 
követel i liturgikus nyelvnek. Ezt nem engedhet te 
meg az egyház, m e r t ezzel megtagad ta volna 
múl t já t . 9 ) Egészen más, azt mondan i : csak a nép 
nyelvén kell a misét tar tani . Es: a nép nyelvén 
is lehet a misét mondani . Az előbbit határozot-
t an ká rhoz ta t j a a t r ien t i zsinat, az utóbbi implicite 
megengedi a zsinat kánonja . És igy nincs ellen-
mondás VIII. J ános pápa és a t r ient i zsinat 

9) Mivel az egyház a trienti zsinat ezen kánonjával 
nem zárja ki végképpen a liturgiából a népnyelvet, ez 
alapon történt például, hogy az oláhok uniójob alkalmával 
az addig szokásos ruthén liturgikus nyelvet kiszorítottak 
és saját népnyelvöket, az oláh nyelvet, a román nyelvet 
tették liturgikus nyelvnek. A mibe a sz. szék hallgatag bele-
nyugodott. „Sacerdotes, quantum poterunt, divina officia 
Valachica lingua celebrent." Canones disciplinares in 
Synodo conditi. Nilles, Symbolae ad illustr. Históriám 
Eccl. Orient, vol. I. 1885. p. 250. Mivel Erdélyben és a 
felvidéken Lorántfy Susanna és férje Rákóczy György 
nagyon buzgólkodtak Kálvin tana érdekében, mely meg-
engedte a ruthéneknek és oláhoknak az istenitiszteletnél 
anyanyelvűket: ezen ok közreműködött, hogy az nnióra 
lépett oláhoknak az eddig használt ruthén nyelv helyett 
hallgatag megengedte a sz. szék a román nyelvet. 
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kánonja között. VIII. János pápa különös esetben 
hatalmas okoktól kényszerítve engedte meg a 
szláv nyelvet a liturgiában. A trienti zsinat pedig 
általánosságban beszél. 

A trienti zsinat nem ta r t ja czélszerűnek, hasz-
nosnak, hogy a sz. mise minden különbség nél-
kül a nép nyelvén tartassék, hanem ellenkező-
leg minden egyház tar tsa meg a római egyház-
ból jóváhagyott régi rítusát. Retento ubique 
cuiusque ecclesiae antiquo et a sancta Romana 
ecclesia, omnium Ecclesiarum matre et magi-
stra probato ritu." Cap. 8. sess. 22. 

Mag.i a zsinat nem okolja meg ezen kije-
lentését. De Pallavicini a következő három okkal 
támogat ja a t r ienti zsinat ezen határozatát. 
Először azért nem czélszerű különbség nélkül a 
nép nyelvén tar tani a liturgiát, mer t nagyon 
sok nyelvre kellene a liturgikus szöveget lefor-
dítani és folyton őrködni, hogy hibák ne csusz-
szanak a megállapított szövegbe. És mivel a 
nyelvek nagyon változnak: idővel újból kellene 
a szöveget rendtzni minden nyelven. Elég e 
részben arra a nagy és fáradságos munkára 
emlékeztetni, melyet a Vulgata szövegének 
megállapítása követelt. Másodszor, ha mindenütt 
az illető nép nyelvén mondatnék a mise, a 
papok másutt nem misézhetnének. Harmadszor 
ezen esetben mindenki feljogosítva érezné magát, 
hogy vitás kérdésekben ítélkezzék. 

Ide irjuk még Natalis Alexander észrevé-
telét.10) 

„Fidei non adver sari fatemur, quod Mis a 
et Canonicae preces lingua vulgari celebrentur; 
id ad disciplinam, pert inere concedimus, in qua 
Sedes Apostolica ob Ecclesiae bonum et ani-
raarum salutem dispensare potest, sicuti dispen-
savit Joannes octavus cum Dalmatis, ut ibi fidei 
nostrae dogmata disseminarentur ac radices 
agerent; quod Methodius illius Provinciáé Apo-
stolus ad ipsum retulisset illic non sufficere 
numerum ministrorum, qui Latinum idioma 
callerent. Sed hinc patet id tunc diverse et s ine 
Romani Pont ifi eis concessione Keitum non fuisse. 
Grregorius denique septimus non répugnât Joanni 
actavo et cum utroque Pontifi.ee convenit Triden-
tina Synodus. Scripsit enim Grregorius id ab 
Ecclesia toleratum alias fuisse, quae tarnen nus-
quam in Sacris Actionibus tolerat aut permitt i t , 
quod pravum est. Synodus vero capite 8-o solum 

10) Hisfcor. Eccl. Saeculum 15. et 16. tora. 9. 
Ve netiiá, Sumtibus Societ'.tis 1771. p. 577. 

ai t : Non expedire visum est Patribus, ut vulgari 
lingua missa passim celebraretur. Quod morem 
illum Sclavonica Hngua celebrandi toleratum innuit 
Gregorius VII. quem emendare oporteat, sicut 
multa a primitiva Ecclesia dissimulata, postmodum 
crescente Religione correcta sunt, non significat: 
morem illum fuisse per se malum et illicitum, sed 
morem contrarium esse meliorem. Ecclesia enim 
in Sacris Actibus aliquid per se malum non tole-
rat aut permitt i t ." 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A holt kéz. — 
A boldog emlékű Simor János bibornok herczeg-

primás által letett iskolai alapítványnak kamatai, a Szabó 
püspök-féle alapítvány kamataival a lefolyt 1896-ik év-
ben 6943 frtot tettek ki, mely összegnek egy harmada az 
alapitó-oklevél értelmében oly katholikus községek föl-
segélyezésére fordíttatott, melyek kath. iskolájukat a 
törvénynek megfelelő állapotban tartani törekesznek és a 
szükséges áldozatoktól maguk sem vonakodnak. A lefolyt 
évben a következő községek részesültek segélyben : Bajóth 
200 frt, Alsópalajta 150 frt, Brezova 150 frt, Nógrádsipek 
150 frt, Nagyvezekény 100 frt, Yámosmikola 100 frt, 
Alsóvárad 100 frt, Kőkeszi 100 frt , Nagyjácz 100 frt, 
Vezekény-Lipovnok 100 frt, Lamacs 100 frt, Szobotiszt 
100 frt, Hosszufalu 100 frt, Csúz 100 frt, Uny 66 frt, 
Nagyrippény 50 frt, Nagy-Abony 50 frt. Összesen 1816 frt. 
— A kamatoknak hátralevő kétharmadából 3445 frt, 
valamint a Szabó püspök-féle alapítvány mult évi kama-
taiból 682 frt, szegények javadalmazásul, vagy egyébként 
segélyre érdemes tanítók között osztatott szét. Részlete-
sen kimutatva boldog emlékű Simor János bibornokérsek 
alapitványaiból 100 frtot kaptak : unyi Lehotai Károly, 
brezovai Hock Emil, Mészáros Rezső g.-szt.-györgyi. — 
80 frtot kaptak : Barton Károly verbói, Rennyi Miklós 
uyerges-ujfalusi, Schtreicher István n.-gurabi. — 70 frtot 
kapott : Gyurián Alajos garam-solymosi. — 50 frtot kap-
tak : Jókai Bálint nagyfajkürthi, Kovács István vág-király-
fai, Valasek Teréz bakabányai, Vargha Nándor belai. — 
30 frtot kaptak : Banyár Gyula detrekő-csütörtöki, Csepela 
István rendvei, Dudisch Ferencz lekéri, Schotter Ferencz 
vajkai, Sümegh Géza bajcsharaszti, Tóth János medvei. 
— 25 frtot kaptak összesen 47-en. — 20 frtot kaptak 
összesen 64 en. — Szabó József alapítványából 100 frtot 
kapot t : Buhra község. — 84 frtot kapot t : Helbich 
Venczel velusoczi. — 68 frtot kapott: Horváth László 
tordomesztiezi. — 50 frtot kapot t : Gararalök község, 
Kovács János kolosnémai, Nyizsnyanszky József konyhai 
— 25 frtot kaptak: Binovszky József alsódombói, Dualszky 
Géza vámosi, Febér György gútori, Horváth József czöli, 
Jakutka György vezeknyei, Kubán János varrasúri. Mohai 
Gyula pataki, Rótl György sz.-endrei tanitók. — 20 frtot 
kaptak összesen 4 en. A fenmaradt összeg időközönkint 
kiosztandó segélyekre leszen fordítandó. 
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London, Angolország püspökeinek együttes felirata 
Xlll. Leo pápahoz. — 

Teljes szövege : 
„Angolország püspökei, alázattal leborulva szent-

séged lábaihoz, — tekintettel arra, hogy Londonban 
történt először az, hogy de la Colombière Kolos atya, 
Isten igéjének ez a kiváló hirdetője és nagy szent ember, 
támaszkodva a boldog Margit-Máriának adott kinyilatkoz-
tatására, az oltáriszentségben jelenlevő Jézus Krisztus 
szentséges szivének tiszteletét hirdette, mialatt udvari hit-
szónoka vala a yorki herczegnének, a ki utóbb Angolország 
királynéja lőn s miután utóbb trónját elvesztette 1797-ben 
az apostoli szentszéket arra kérte, hogy Jézus szentséges 
szive tiszteletére ünnepet rendeljen, — az iránt esedeznek 
szentséged előtt, hogy Isten segitségével boldog Margit-
Máriát, saléziánus apáczát, ki Paray-ban az isteni szeretet 
gyakorlásában hunyt el, a kanonizáczio legfőbb fokára 
felemelni méltóztassék." Stb. 

Páris, febr. 20. A római vizsgáló bizottság elnöké-
nek nyilatkozata a Vaughan-ügyben. — 

Mgr Lazzareschi, a Diana Vaughan személyazonos-
ságának konstatálása ügyében kiküldött római bizottság 
elnöke a következő levelet küldte Tavernier Edéhez, az 
„Univers" szerkesztőjéhez: 

Róma, febr. 15. 
Unione Antimassonica. 

Az egyetemes vezér-tanács. 
Uram ! 

On azt kérdi tőlem, mi és mennyi az igazság abban, 
a mit Taxii Leo ur állított, hogy t. i. ő Ígéretet kapott, 
hogy majd Párisban fogja őt kihallgatni a Vaughan 
Diana ügy vizsgálatára kiküldött bizottság egy megbí-
zottja ? 

A dolgok ime igy folytak le. Levelem, melyet 18S6. 
nov. 8-án Taxii Leo úrhoz intéztem, saját aláírásommal, 
de egy titkár aláírásával is, a bizottság rendeletére, nem 
volt egyéb, mint egy körlevél egyik példánya, mely kör-
levelet ugyanaznap valamennyi szabadkőmüvesellenes Író-
nak, valamint több más oly katholikus embernek meg-
küldtem, kik szóval vagy írásban Vaughan Diana létezé-
séről állítólag vagy tagadólag nyilatkoztak. 

Ebben a körlevélben felkértük az illetőket, hogy a 
vizsgáló bizottsággal, vagy annak elnökével, legyenek 
szívesek közölni minden okmányt és felvilágosítást, mely-
lyel rendelkeznek, vagy melyet megszerezhetnek a bizott-
ság elé terjesztett ügyre vonatkozólag. 

A körlevél kapcsán a legtöbben azok közöl, kiket 
felszólítottunk, különféle okmányokat és adatokat küldtek 
be. Emiithetem pl. abbé de Bessonies-t, Mustéi kanonokot s 
magát Taxii urat is (ki ekkor nekünk több hosszadalmas 
levelet írt), ő méltóságát Turiaaz nancyi püspököt stb. 

A Taxii Leo úrhoz intézett körlevél példányán egy 
kérdés volt toldalékul föltéve: az, vájjon hajlandó volna-e 
magát Párisban egy általunk kiküldött személy által ki-
hallgattatni, abban az esetben, ha a bizottság e kihallga-
tást szükségesnek ítélné? 

Látja tehát ön, hogy ellenkezőleg, mint némely 

Taxiinak kedvező újságok hirdették, ő tulajdonképpen 
semmi Ígéretet sem kapott ; egyszerűen kérdést intéztek 
hozzá, a melyre akkor Taxii Leo ur igérő választ adott. 

Hanem a bizottság később nem tartotta szükséges-
nek a Taxii ur Ígéretének hasznát venni, még pedig a 
következő okoknál fogva : 

1. Taxii Leo ur hozzánk intézett leveleiben kijelen-
tette, hogy kész felelni az ellene emelt vádakra, de nem 
hajlandó felvilágosításokat adni a római bizottság elé uta-
sított ügyben, pedig ezeket a fölvilágositásokat kérték 
tőle, és ő ilyeneket több levelében közlött is. Minthogy 
ő ezeket levélben közíé : közölhette volna a többieket is 
igy, ha még volnának neki ilyenek. 

2. Hogyha Taxii ur csakugyan rendelkezett fontos 
közlésekkel és felvilágosításokkal, azokat bátran rám bíz-
hatta volna, mikor Trientben együtt voltunk. 

3. A bizottság meggyőződvén az ügy lebonyolításá-
nak folytán arról, hogy az oly személyiségnek tanúsága, 
a kinek minősége a tanúságot kétségessé tenné és azt 
minden erejétől megfosztaná, egészen haszontalanná vált, 
alkalmasabb eljárásnak találta azt, bogy alanyi bizonyí-
tékokat szerezzen, és egyenes felszólítást intézett ahhoz a 
személyhez, a ki magát Vaughan Dianá-nak nevezi, hogy 
nyilatkozzék. 

A vizsgáló bizottság titkára 1896. nov. 13-án kelt 
levélben ünnepélyes felszólítást intézett az illetőhöz. hogy 
még ugyanazon hó lefolyása alatt küldjön Rómába a 
maga részéről egy bizalmas embert, a ki tudatná Parocchi 
bibornok ur ő emjával, ő szentsége általános helynökével 
és a szabadkőmüvesellenes unió elnökével, az egyházme-
gyét és a zárdát, melyben az, a ki magát Vaughan 
Dianának nevezi, állítása szerint az abjuratiót végezte, a 
keresztségf t fölvette és első szent áldozásához járult. A 
vicarius bibornok, az ügy minden részlete fölött a leg-
szigorúbb titkot tartva, nyilvánosan csupán azt jelentette 
volna ki, hogy Vaughan Diana létezéséről és megtéréséről 
tudomása van, annak bizonyítékait bírja. 

A mint ön, uram, ebből láthatja, Vaughan Diana e 
küldöttje által a kérdést ugy lehetett volna elintézni, 
hogy az illető, Vaughan Diana aláírást használó személy, 
a legcsekélyebb veszélynek sem lett volna kitéve, költ-
ségről pedig szó sem lehetett, miután Vaughan Diana 
megbízottjának utazási és egyéb költségei mind megtérít-
tettek volna. 

Erre a felszólításra az a személy, a ki magát 
Vaughan Dianának irja, 1896. nov. 26-án kelt levelében 
felelt, kijelentve, hogy közvetítőül a bizottságnál ő egy 
Rómában időző svájczi praelatust bízott meg, a kinek nem-
sokára meg fogja küldeni a szükséges okmányokat. 

Ennek következtében az emiitett praelatust a bizott-
ság megh.vta és kihallgatta. A deczember 12-én történt 
kihallgatáson, minthogy a megígért okmányokat még nem 
kapta meg, a bizottság meybizta őt, hogy döntő felhívást 
küldjön annak, a ki magát Vaughan Dianának irja alá, és 
szólítsa fel őt újra az okmányok beküldésére. 

Miután ez az utolsó felhívás valamint a bizottságnak 
egész 1897. jan. 23-ig meghosszabbított várakozása is 
hiábavalónak bizonyult, a bizottság, a mint ön már tudja, 
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avval a praelatussal, kiről sző volt, egvetértőleg, kimon-
dotta, bogy — Non constat. *) 

Mindabból, a mit idáig mondtam, világosan kitűnik, 
hogy itt minden más személynek kikérdezése, különösen 
pedig Taxii uré, egészen fölöslegessé vált 

Mert valóban, hogyha a bizalmi személy, Vaughan 
Diana megbízottja, maga sem tudott a római bizottságnak 
vagy a biboros vikáriusnak a bizottság számára semmi 
bizonyítékokat adni, daczára, hogy ezekre nézve ő ígéretet 
kapott ; és hogyha maga ez a közvetítő is kénytelen volt, 
abban a helyzetben, melyben a bizottság vala, belátni 
szükségét annak, hogy a fentebbi határozat kimondassák : 
vájjon miféle bizonyítékokat tudott volna Taxii ur fel-
mutatni, a ki Vaughan Dianától semmiféle megbízatást 
nem nyert az iránt, hogy őt a bizottság előtt képviselje? 

íme, uram, itt vannak azok a részletek, melyeket 
ön ismerni óhajtott, a legpontosabb szabatossággal elő-
adva. 

A római vizsgálóbizottság munkálatairól szóló jelen-
tés, mely egész terjedelmében lesz közölve a „Rivista 
antimassonica" februári füzetében, teljesen igazolni fogja 
a bizottság eljárását és számtalan tévedést és hamisítást 
fog helyreigazítani, melyek a barátságos és ellenséges 
lapokban vegyesen megjelentek 

A mi Taxii Leo ur vakmerő ráfogásait illeti, köte-
lességemnek tartom kijelenteni, hogy nekem teljességgel 
semmit sem kell sem lemetszeni sem módositani azon, a 
mit előbbi levelemben önnek az én és Taxii ur trienti 
találkozásunkról mondtam. 

Fogadja stb. 
f Lazzareschi Lajos. 

Köszönettel fogadjuk m gr Lazzareschitől a velünk 
közlött részleteket; igy fejezi be közleményét Tavernier, 
a ki ebben az ügyben mindig szemes és kérlelhetetlen 
ellenfele vala Taxii Leónak, e nagy világcsalónak. 

„Mindenkinek fel fog tűnni e levélben a Taxii ur 
eljárásának szigorú elbírálása. Ez az ember gúnyt űzött 
a bizottsággal, gúnyt űzött a közönséggel s kész gúnyt 
űzni minden hatósággal és tekintélylyel. Ez a Barnum 
(sic) még megteszi, hogy föltételeket szab magának a 
pápának is. Most azt híreszteli, hogy elő fogja állítani 
Dianát. Talán a farsangot akarja vele megnyitni ! Ez 
a gyalázató? komédia legalább már közeledik a végéhez," 
úgymond Eugène Tavernier. 

IRODALOM. 
— Az oltár-egyesületek tagjainak kiválóan ajánl-

juk a budapesti közp. oltár-egyesület által kiadott ájtatos-
sági „ Vezérkönyvet", mint a mely nagyon megkönnyíti a 
Szentségimádást, ugy hogy csaknem nélkülözhetetlen az 
oltáregyesületek tagjaira nézve. Kapható magyar és német 
kiadásban. Egy-egy fűzött példány ára 10 kr, a kötötteké 
20 kr. Megrendelhető: „A budapesti közp. oltár-egyesület 

*) Tehát Vaughan Diana létezése csakugyan nincs bebi-
zonyítva 

székházában" (IV. kerület, angolkisasszonyok zárdája.) 
Legközelebb tót nyelv is meg fog jelenni. 

— Tisztelettel értesitem a ft. lelkészkedő papságot, 
hogy „Esketési beszédek" czimü sz. beszéd-gyüjteiné-
nyemet sajtó alá adtam. A mű, mely 100 sz. beszédet 
tartalmaz s a leghirnevesebb franczia s német szónokok 
beszédei után van átdolgozva, négy részre oszlik : hit- és 
erkölcstani, szertartástani, rövid intelmi s tulajdonképeni 
alkalmi beszédekre. Függelékül aranymenyegzői beszédek 
vannak csatolva. A munka körülbelől 30 nyolezadrét 
nyomtatott iven ápril hó elejére fog1 megjelenni. Előfize-
tési ára 1 frt 80 kr, vagy megfelelő számú sz. misék. 
A megrendelések alulírotthoz, vagy a Pázmány-sajtóba 
intézendők. Szatmár, 1897. február hó 15-én. Dr Irinyi 
Tamás theologiai tanár. 

A „Katholikus Tanügy" f. é. 5. száma a köv. 
tartalommal jelent meg: Kováts Gergely királyi kitünte-
tésben részesült ktanitó arczképe és /életrajza. — Paedag. 
túlzások és tévedések (Vége). Augusztin Imrétől. — A 
közép és felső iskoláik ifjúságának valláserkölcsös tanítása. 
Schlager Árpádtól. — A nem magyar tannyelvű népiskola 
olvasókönyve. Tanítótól. — A tanitóképző-intézeti praktikus 
szakoktatás. Dreisziger Ferencztől. — Irodalom és művé-
szet. — Különfélék. — Rövid közlemények. — Szerk. posta 
élénken összeállított rovatok zárják be ezt a gazdag 
tartalmú számot. — A vKath. Tanügyet", mely egyik 
laptársunk szerint „a legjobban szerkesztett tanügyi lapok 
egyike" t. olvasóink meleg pártfogásába ajánljuk. 

V E G Y E S E K . 
— Beteg-e a pápa? Nem beteg, annyira nem 

beteg, hogy Lapponi dr, az ő háziorvosa, egy alka-
lommal nemrég azt mondta róla, hogy oly paciense 
még nem volt, a ki oly kevés nyugtalanságot okozott 
volna neki, mint XIII. Leo pápa. Tehát a pápa nem 
beteg, határozottan nem beteg, hanem bizony már nagyon 
öreg, a mi már maga nagy testi gyengeséget jelent, mely-
lyel azonban még sokáig elélhet a keresztények lelki-
atyja. Éljen is még a szent aggastyán sokáig, mert ő 
nemcsak az Istentől nyert fensőbb hatalmánál, hanem 
kiváló lelkitulajdonságainál fogva is valóságos oszlopa a 
keresztény vallásnak és czivilizácziónak, disze az emberi-
ségnek. Az egyház mindig megkapja a pápát, a kire neki 
szüksége van, mondá de Maistre gróf. Buzgó ima, nagy 
tudás, ellenállhatatlan tevékenység. Ez XIII. Leo pápa pro-
grammja. Korom, — mondja, — ezt tedd meg, és tiéd az 
élet, a jólét és dicsőség. Csakhogy Európa megátalkodott 
vén bűnös. Nem akar megtérni. Néz, néz, górcsővel fel-
fegyverzett szemeivel néz mindenfelé; de a hivatalos és 
hangadó Európa nem lát semmit azok közöl, a mik üd-
vösségere válnának. Pestis és háború megriasztják, de 
nem téritik az Istenhez. Emberi nyomorúságot lát ben-
nök csupán ; Isten ostorait nem ismeri fel bennök. Azaz, 
mintha néhol a lelkiismeret mégis megpróbálkozott volna 
megmozdulni. A mindent legjobban tudó „Bud. Hirlap" 
például e héten már bevallotta, hogy de mégis — „a 
jó Isten tudja csak, mi fog történni." 

= A csanádi püspök jótékonysága. Dessewffy 
Sándor, csanádi püspök ur, ujabb áldozatot hozott a szegedi 
katholikus tanítóképzőre, a mennyiben 4000 frtért meg-
vette a képezdével szomszédos telket és a rajta lévő 
házat. Ezzel a püspöknek ezen intézet újjászervezéséből 
es/közölt kiadásai az 50 ezer irtot is jóval fölülhdadják. 
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— Protestáns hitközség Nyitrán. Mult vasárnap 
a h lybeli református és ágostai vallású protestánsok — 
jobbára állami tisztviselők — egyesült hitközséggé ala-
kultak, s a Zoárd-utczában (a hosszu-utcza s a plebánia-
utczát összekötő köz) kis imaházat rendeztek be, melyben 
az első istentiszteletet Antal Gábor, komáromi szuperinten-
des tartotta. Antal Gábor, ki előzőleg Bende Imre püspök-
nél is tisztelgett, felavatta az uj hitközség lelkészét, 
Sedivy Lászlót. Borza Mór sóki lelkész két kisdedet ke-
resztelt egy kis leányt s egy kis fiút, kik együttvéve a 
nem éppen jó hangzású Rózsa Sándor nevet kapták. A város 
részéről ott volt Kostyál Pál polgármester, továbbá Janits 
képviselő. Az istenitisztelet után hitközségi közgyűlés 
tartatott, mely főgondnokául Thaly István főmérnököt, 
gondnokul dr Ádám ezredorvost, örökös „presbyterekül" 
pedig Magyary Miklós pénzügyigazgatót, dr Kostyál 
Miklós megyei főjegyzőt és Mészáros Károlyt választotta. 
Délben a Szarvas-szállóban lakoma volt, melyen Antal 
Gábor a királyra, Kostyál polgármester az uj hitköz-
ségre, dr Kostyál Miklós (?) a katholikus egyházra, (hogy 
lehetséges ez? a ki a kath. egyház léte, élete ellen t ö r é s 
protestál, hogy éltetheti az a kath. egyházat ?) Vieszt 
Gyula a zsidó hitközségre, Libertini a protestánsok unió-
jára, továbbá még Csillaghy György, dr Bangha Sándor 
s még mások is mondottak felköszöntőket. 

— Miért szükséges Magyarországnak a Pázmány-
egyesület , a katholikus lapirók egyesülete? Azérf, mert 
Magyarországnak elkerülhetetlenül szüksége van erős ka-
tholikus intelligencziára, hogy a protestáns intelligenczia 
által a nihilizmus szélére vonszolt országot és nemzetet 
az öngyilkosság örvényébe való sülyedéstől megmentsük. 
De hogy honmentésre és nemzetünknek európai népei 
előtt tiszteltté tevésére alkalmas kath. intelligencziát 
teremtsünk, arra okvetetlenül szükséges, hogy intelligens 
kath. embereink lelkéből az uralkodó közönyösséget és 
gyávaságot kiszorítsuk, kiverjük. Erre pedig világos, hogy 
hitbuzgó és bátor, lelkes kath. lapirókar szükséges, hogy a 
kath. sajtó szava éltetően hasson a hitközöuyösökre s 
bátoritó, lelkesítő hatást gyakoroljon a gyávákra. Arra 
nézve, hogy bátorítás tekintetében mily kiszámíthatatlan 
jóhatásu szerepet játszhatna hazánkban a Pázmány-egye-
sület, egy ragyogó példát említünk fel a franczia katholi-
kusok életéből. Gillet, saint-jean-brevelayi maire (anya-
könyvvezető községi elüljáró) egy nejétől elvált férfiút 
vonakodott polgárilag összeadni. S nem is adta össze. 
Erre persze az következett, hogy a megye főnöke hiva-
talától 1 hónapra felfüggesztette őt Erre az 1877-ben 
alakított „Union catholique" nevü egyesület, melynek 
czélja a katholikusok bátorítása vallási kötelességeik telje-
sítésében,, érdem-érmet küldött a megrendszabályozott, 
bátor, lelkiismeretes községi bírónak, a ki azt köszönettel 
elfogadta, mint az elismerésnek reá nézve megtisztelő jelét. 
Köszönő levelében ezt mondja: „Készebb voltam letenni 
a farmatringot (szabadon fordítva), mintsem hogy ily há-
zassághoz közreműködjem. Igy járva el, — és én igy 
cselekednék máskor is, — én lelkiismeretem szerint csele-

kedtem és keresztény, katholikus meggyőződésemet kö-
vettem." A nálunk, Magyarországban uralkodó „közöny és 
gyávaság" leküzdésére mit nem tehetne a Pázmány-
egyesület ! ? 

— Pápai emlékérem egy jubiláris püspöknek. 
F. hó 11 én mult 25 éve, hogy Richard bibornok párisi 
érsek az egyházi rend szentségének teliességét. a püspökké 
szentelést fölvette. Ez évforduló alkalmából XIII. Leo pápa 
egy arany emlékérmet küldött Richard bibornoknak, 
kívánva, hogy még sokáig tartsa meg őt az Isten az egyház 
szolgálatában. 

— Keresztény szinház. Nagy dolog, nehéz feladat 
ez akkor, midőn a világ a szinház fogalmát már nemcsak 
hogy egészen elvilágiasitotta, de egyúttal minden bün, 
léhaság, és könnyelműség szabad tomboló helyének fogal-
mával azonosította. Es mégis — újra kereszténynyé kell 
tenni a szinházat, mint mindent, a miben a keresztény 
emberiség élete lefolyik. A franczia lángbuzgóság ebben 
is elüljáró, úttörő szerepet játszik. Abbé Jouin plébános 
„Nativité" czim alatt zenével, karénekekkel, élőképekkel 
felszerelt, s három részből álló dramatikus darabot szer-
zett Urunk születésének történetéből és azt iskolás gyer-
mekek, ifjú énekkar, az opera és egy versenyző énekkar 
tagjainak közreműködésével f. hó 11-én, Richard biboros 
püspöki jubileumának évfordulóján, adta elő először a 
théâtre Corneilleben. A febr. 14-iki előadáson mgr Clari 
nuntius is megjelent. A keresztény színdarab rendkívül 
tetszik Párisban s nagy Lódításfc teszem A darab zene-
részletei ezek : A zenekar boldogságai Francktól. A sali 
papok táncza Bizet-től. Tecum princípium Saint-Saens-től, 
hír de frayeur Bachtól. Benedictus és le chant de Sym-
phonie Beethoventől. Szózat a csillaghoz Sehumanntól. 
Krisztus gyermeksége Berlioztól. József imája Méhultől. 
Karácsonyi és más zenekarra alkalmazott népies énekek 
Vivetől. 

— Miért szükségesek a katholikus egyetemek? 
Kapcsolatban azokkal az állapotokkal, melyek az olasz 
tudomány-egyetemeken lábra kaptak, az „Osservatore 
Romano" kimutatja, hogy a mai állam képtelen az ő 
egyetemein uralomra jutott féktelenséget megszüntetni, 
képtelen a tanárok tanításába s a tanulók életébe rendet 
és fegyelmet belevinni. Miért? Mert az államnak, kivált a 
mainak, sem tanítása, sem tekintélye és hatalma nincs 
elegendő arra, hogy a tanárok gondolkodásába összhangot 
hozzon, a tanulók életébe pedig törvény- és tekintély-
tiszteletet csepegtessen. Olaszországra nézve, úgymond, 
nincs más menekvés a tud. egyetemi oktatás és nevelés 
disszólucziőja ellen, mint ha gyorsan kath. tudomány-
egyetem nyílik meg egész Olaszország számára. Ezt a 
belga, franczia, svajczi, amerikai katholikusok már rég 
belátták. Alapjától kell itt kezdeni mindent. Példa rá a 
louvaini, lillei. párisi, angersi, freiburgi, washingtoni stb. 
kath. egyetemek. 

Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest, IS 97. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A liturgia nyelve a trienti zsinat után. 
A mint lá t tuk az előbbiekben, Luther ta-

gadta a mise áldozati jellegét. Ha a mise nem 
áldozat; ha a mise főczélja a nép tani tása — a 
mint ezt Luther akar ja — akkor nagyon követ-
kezetes és egyedül okos eljárás követelni : hogy 
a misét a nép nyelvén mondják. A nép nyelv 
követelése a l i turgiában önkényt következik a 
mise áldozati jellegének tagadásából. A miért is 
a t r ient i zsinat egészen a dolog természetének 
megfelelőleg j á r t el, midőn 22-ik ülésében első 
sorban a mise áldozati jellegének megvédésére 
fordí tot ta gondját. 

Ha pedig áldozat amise , ha a mise főczélja 
Krisztus Jézus tökéletes odaadása, melylyel vér-
ontás nélkül feláldozza magát mennyei Aty jának : 
egészen közömbös dolog, vájjon a nép nyelvén 
mondja a pap a misét vagy más nyelven. Lévén 
a mise főczélja : Istent tisztelni — ezért nevezzük 
istenitiszteletnek is a misét — nem annyira az szük-
séges, hogy a nép értse, a mit a pap a misében 
mond vagy énekel, elég, ha az Isten érti.1) 

„Sacrificii oblati magis in re, quam in verbis 
consistit. Nam illa actio, qua corpus Domini super altare 
ponitur ad Dei honorem, vera ac realis oblatio est, etiamsi 
verbis non dicatur : offero vel offerimus. Porro iila actio 
verba quidem aliqua necessario requirit, nimirum verba 
consecrationis ; sed iila verba non diriguntur ad instruendos 
auditores, sed ad elementum conseciandum, ut notum est. 
Sed elementum nullám linguam intelligit ; quare impertinens 
est ad realem oblationem, utrum wissa dicatur lingua• vid-
gari, vel non vulgari. Sacrificium non offertur ad populum 
instruendum, si de primario et proprio fine agatur, sed 

De bár a sz. mise főczélja: Is tent tisztelni, 
ezzel nem tagadjuk, hogy tanulságos része is van 
a misének. Már XIV. Benedek rágalomnak bélyegzi 
azt az állitást, hogy azért t a r t j a a nyugati egy-
ház latin nyelven a misét, hogy ne értse azt a 
nép. Mert ugyanazon az alapon vádolhatnák a 
keleti egyházakat is, mert ezeknek a liturgikus 
nyelvét sem érti ma a nép. De elveszti ezen 
rágalom minden erejét, ha arra emlékeztetjük 
az illetőket, hogy a latin nyelv eredetileg a nép 
nyelve volt épp ugy, mint a keleti l i turgia 
nyelvei szintén népnyelvek voltak. És csak a 
történeti fe j lődés természetes k ö v e t k e z m é n y e — a 
mint lá t tuk az előbbiekben — hogy a nyugati 
egyház kénytelen volt a latin nyelvet megtar tani 
l i turgikus nyelvnek még akkor is, midőn a népek 
többé nem ér te t ték a la,tin nyelvet. Még inkább, 
elveszti erejét e rágalom, ha felemiitjük a t r ient i 
zsinat határozatát , mely meghagyja a lelkipász-
toroknak, hogy többször, de különösen vasár- és 
ünnepnapokon magyarázzák meg mise közben a 
mise részeit és áldozati jellegét. 

„ E t s i miss a magnam contineat populi fidélis 
eruditionem, non tarnen expedire visum est Patri-
bus, u t vulgari passim lingua celebraretur. Qua-
mobrem, re tento ubique cuiusque ecclesiae anti-
quo et a sancta Romana ecclesia omnium eccle-

ad Deumcolendum et ad impetranda populo bénéficia; 
non igitur id requiritur, ut populus intelligat id, quod 
dicitur, sed satis est, si Deus intelligat. Bellarm. de Missa 
libr. 2. cap. 11. 
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s ia rum m a t r e et magis t ra probato r i tu , ne oves 
Christi esuriant , neve parvuli panem petant , et 
non sit, qui f r anga t eis, manda t sancta synodus 
pavtoribus et singulis curamanimarum gerentibus, 
u t f requenter in te r missarum celebrat ionem ve l 
per se vel er alios ex iis, quae in missa legun-
tur , aliquid exponant, a tque inter cetera sanctis-
simi huius sacrificii mys ter ium aliquod declarent, 
diebus praesert im dominicis et festis." 

Az egyház elvszerüen minden intézményt, 
mely természetes fejlődésoek a szüleménye, és 
századokon á t czélszerímek bizonyult , szent 
szivóssággal addig t a r t fenn, mig a vál tozot t 
vi-zonyok és a lelkek üdvössége annak meg-
vál tozta tásá t , mással való felcserélését nem 
követelik. 

Ez az oka, hogy a t r i en t i a tyák a nép-
nyelveknek a l i turgiában különbség né lkül való 
használa tá t ká rhoz ta t t ák és hal lgatag az addig 
érvényben volt l i turgikus nyelvek mel le t t ál lást 
foglal tak. És mer t meg volt győződve az egyház* 
hogy a liturgikus szöveg éppen azon alakban, 
melylyel a t r i en t i zsinat idejében birt , fejezi ki 
hiven az igaz h i te t és az áh i t a t valódi szellemét. 

A l i turgikus könyvek t a r t a l m a nagyrészt 
szentírási szöveg. Éppen a t r ien t i zsinat intéz-
kedet t 1546. ápril. 8, hogy a Yulgata szövegét 
ki kell lehetőleg jav i tan i és igy saj tó alá rendezni. 
Maga a zsinat nem foglalkozott e munkával , 
de a zsinat u tán közvetlenül élt pápák sem 
foglalkozhattak ezen ügygyei, m e r t más dolgok 
vet ték igénybe gondjaikat . Igy például Y. sz. 
Pins pápa k iadta 1570-ben a hivatalos római 
misekönyvet. Mai á l láspontunkra helyezkedve és 
ismerve a lat in Vulgáta hivatalos szövege tö r t é 
uetét , mely VIII. Kelemen pápa idejében 1592. 
illetve 1594-ben nyer t befejezést, azt kellene 
mondanunk, hogy ta lán inkább akkor j á r t volna 
el az egyház természetesen, ha előbb megállapí t-
ják a hivatalos la t in forditás szövegét és csak 
ez u tán rendezik a misekönyvet . Tényleg meg-
fordí tva t ö r t é n t a dolog. A mié r t is teljességgel 
nem csodálkozom, hogy ta lá lkoztak oly l i tur -
gisták, a kik a Vulgatának megál lapi to t t hiva-
ta los szövegét bevi t ték a római misekönyvbe 
kicserélvén az I ta la szövegét ez uj s öveggel. 
VIII. Kelemen pápa 1604. julius 7-én Cum san-
ctissimnm kezdetű bul lá jában emlékezik meg ezen 
törekvésekről egyúttal e l t i l t ja ezen misekönyveket 

2) Caput. VIII. Sess. 22. Conc. Trid. 

és megbiz több biborost, hogy a misekönyv régi 
a lak já t újból visszaállítsák. A bulla t á rgyunka t 
ér intő részét ide i r juk. 

„Etsi Pius V. mul t is proposit is poenis 
severissime caverit , ne quid Missali ab ipso edito 
vel addere tur vel ulla ra t ione demeretur , tamen 
progressu t empoi i s sive typographorum sive 
al iorum temer i tas et audacia effecit, u t mul t i 
in ea, qu e his proximis annis excussa sunt, 
missalia errores i r repser in t , quibus vetust issima 
ilia sacrorum Bibliorum versio quae etiam an te 
St. Hieronymi t empóra Celebris habi ta est in 
Ecclesia, et ex qua omnes fere Missarum introi tus, 
et quae dicuntur gradualia et offertoria accepta 
sunt, omnino sublata est, Epis tolarum et Evan-
geliorum textus, qui hucusque in Missae solemniis 
perlectus est, mult is in locis pe r tu rba tus . . . 
cuius rei prae textus fuisse videtur, u t omnia ad 
praescr iptum saororum Bibliorum vulgatae editio-
nis revocarentur , quasi id alicui propria auctoritote 
atque Apostolica Sede inconsulta facere licitum 
sit. Quod nos an imadver ten tes . . . pr imum prae-
dicta Missalia impressa sic depravata prohiberi 
e t abrogari eorumque usum in celebratione 
Missarum interdici iussimus." ) 

Hogy a t r i en t i zsinat e 'őbbi közleményünk-
ben emi i t e t t kánonjáva l nem aka r t a a nép-
nyelveket végképp kizárni a l i turgiából, mu ta t j a 
az egyház eljárása, melyet a t r ien t i zsinat u tán 
köve te t t és melylyel tényleg megmagyarázza a 
t r i en t i zsinat szándékát. VIII. Orbán pápa meg-
engedte 162L-ben a karmel i táknak, hogy Perzsia 
arab a jkú kathol ikusainak arab népnyelven ta r t -
hassák a misét római r i tus szerint r a d consola-
t i nem populorum. qui in eo regno catholicam 
fidem nuper susceperunt." E végből arab nyelvre 
fo rd i to t ták a római misekönyvet és Róma jóvá-
hagyásával meg is jelent. Az antiochiai pa t r ia rka 
kerületében is arab népnyelven végzik Róma bele-
egyezésével görög r i tus szerint a misét.4) 

A tizenhetedik század elején a chinai biro-
dalomban működöt t jezsuita h i t té r i tők azzal a 
kére lemmel já ru l tak V. Pál pápához: engedje 
meg nekik, hogy Chinában a nép nyelvén t a r t -
hassák a misét. V. Pál pápa 1615. január 25-érol 

8) Kaulen, Geschichte der Vulgata. 1868. 489 S. -
Lásd a római misekönyv elejét, mely eyész terjedelmében 
kö'/li VIII Kelemen pápa Cum sanctissimum kezdetű 
bulláját. 

Thalhofer, Handbuch der k. Liturgik, 1S83. 1. 
418 S. 
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kelt ha tá roza tában megengedte tényleg, hogy 
chinai nyelven t a r t h a t j á k a l i turgiát . A brévét 
is elküldték Rómából, de a h i t t é r i töknek nem 
kézbesítették t az t . Később ismét kér ték Rómát 
ez érdemben. A pápa bizot tságot küldöt t ki a 
kérdés tanulmányozására . A bizottság nem bír t 
megál lapodásra j u t n i és nem adot t ki semmi 
határozatot . 1681-ben Rómába küldték XI. Ince 
pápának a jezsuiták a misekönyvet chinai nyel-
ven. A chinai missio generálisa P. Couplet Fülöp 
is e lment Rómába, hogy személyes megjelenésé-
vel előmozdítsa az ügyet. De fáradozása hiába 
való volt. Visszatérve hazá jába Francziaországba 
tudományos értekezésben fe j t ege t te annak a 
hasznát, ha megengedték volna Rómában a 
chinai nyelvet a l i turgiában.5) 

Az egyesült maron i t a püspökök zsinatot 
t a r t o t t ak 1736-ban Libanon hegyén. Róma meg-
erősí te t te a zsinat ha tároza ta i t . Ez a zsinat ős-
réginek mondja az eljárást, , hogy syr nyelven 
t a r t j á k a misét. Ott ma és pedig több század 
óta az arab nyelv a nép nyelve. Azután igy 
fo ly ta t ja a zs ina t : „Quia tarnen in nos t ram 
Ecclesiam a multis saeculis consuetudo in t ro-
ducta est, u t non solum lingua syriaca sacer-
dotes Missam celebrent, sed mul ta e t iam arabice 
reci tent seu carant , ac praeser t im apostolicas e t 
evangelicas lectiones et plerasque preces, quae 
elatiori voce in Missa dicuntur , idcirco usum 
eius linguae, arabicae scilicet, quae in nostris 
provinciis vulgaris est, quaeque in Oriente passim 
in divinis officiis ab aliis et iam christ ianis nat io-
nibus adhiberi coepit, pe rmi t t imus ac concedi-
mus ; sie tarnen, u t p r imum linguae syriacae 
usus in iisdem divinis officiis omnino re t inea tur 
ac f requenta tur ; deinde in Missalibus, Ritualibus, 
Pontificalibus et officiis divinis, si quid arabico 
versum tum in manuscr ip t i s tum in impressis 
ecclesiasticis libris occur/ i t , illud idem e regione 
syriaco idiomate describi debeat, u t semper in 
promptu sit nec al iquando pereat ." Végül ren-
deli a zsinat, hogy a leczkét és evangel iomot 
legalább ünnepélyesebb miséknél előbb syr, azután 
arab nyelven olvassák.6) 

A syr egyházban a nép nyelve, t. i. a syr 
nyelv volt kezdettől fogva a l i turgikus nyelv. 
Midőn az Arabok elfoglalták Syriát, a h ta lmas 

5) Benedictus XIV. De Sacrosancto Missae Sacri-
ficio. lib. II. cap. I I . 13. 

6) Tomus 2. p. 216. Acta et Décréta Conciliorum 
Recentiorum, Collectio Lacensis. 

győztes fél ura lmával nyelvét is ráerőszakolta a 
syr népre. Egészen ugy j á r t ak el a győztes ara-
bok, min t annak idejében a ha ta lmas Nagy 
Sándor, később pedig a rómaiak. Az 1736. zsinat 
azt mond ja : sok század ó ta uralkodik a syr 
egyházban az a szokás, hogy a papok nemcsak syr 
nyelven ünneplik a misét, hanem sokat arab 
nyelven is olvasnak vagy énekelnek a misében, 
jelesen a leczkét, evangel iomot és jobbadán a 
könyörgés eket is, melyek fenszóval mondatnak. 7 ) E 
sok százados szokás a lapján megengedi a zsinat 
az arab népnyelv használa tá t a l i turgiában. 

Az 1736. syr zsinat egészen a t r ien t i zsinat 
á l láspont jára helyezkedett , midőn kijelenti , hogy 
a maga el járásával teljességgel nem rosszalja 
azon egyházak szokását, melyek kizár ják az 
arab nyelvet a l i turgiából , sőt inkább dicséri 
őket . hogy az ősrégi hagyományhoz, nyelvhez 
ragaszkodnak. Csak azokat kárhoz ta t j a, a kik 
azt védelmezik, hogy kizárólag egyedül a nép 
nyelvén kell a misét mondani. 

Ezen példákból nyilvánvaló, hogy az egyház 
a t r ien t i zsinat u tán is megengedi egyes helye-
ken a nemzeti nyelv használa tá t a l i tugiában, ha 
vagy régi szokás javal l ja a nemzeti nyelv szente-
sítését a l i turgiában, vagy a térí tés m u n k á j á n a k 
előmozdítására a lkalmasnak t a r t j a a nemzeti 
nyelv engedélyezését a l i turgiában. 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

Egyházi Okmánytár. 
DECRETUM 
M E D I O L A N E N . 

CANONIZATIONIS 

B. Antoni i Mariae Zaccaria 
FUNDATORIS CONGREGATIONS CLERICORUM REGULAR1UM 

S. PAULI BARNABITARUM 

NEC NON VIRGINUM ANGELICARUM 

S U P E R DUBIO 

An, et cle quibus miraculis constet in casu, et ad effectum 
de quo agitur ? 

Si quae unquam aetas virorum sanctorum numero 
et qualitate excelluit, ea profecto est quae tot etiam tulit 

7) Nem egészen helyes tehát a jeles Renaudot 
állitása., midőn azt m o n d j a : ,,Lingua Syriaca apud Syros 
vulgaris tsse desiit, cum Arabes Orientera occupaveraut, 
sed°ideo disciplina non est mutata, sed primaeva l ingua 
cODservata. Scripturarum versio Arabica post Syriacam 
legebatur in gratiam plebis îlliteratae, sed sacra Actio, 
quae Sacerdotum orationibiis constabat, veteri lingua 
celebrabatur." Liturgiarum Orientalium Collectio, tomus 

secundus, p. XXII . 
18* . 
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haereticos, saeculum videlicet XVI. Qui quidem veritatis 
osores cum non unum aut alterum fidei dogma labefa-
ctare, sed Ecclesiam ipsam, licet vana spes, delere nite-
rentur, aequum profecto erat, atque a Deo prorsus 
expectandum, ut validiora iIii sufficeret tutamina quo 
maiora pericula; numerosioresque maximique animi defen-
sores, quo densiores atque audaciores bostium turmae. 
Hinc lectissima ilia sanctorum pugilum pbalanx, qui, 
foedere veluti icto, in aciem prodeunt, ac Nehemiae 
instar, dum una manu praelia cum erroribus miscent, 
alteram eludendis cladis opprobriis admovent, Religioni 
illatis. 

Ex bis fuit Antonius Maria Zaccaria, vir plane 
singularis, et cum primis facile comparandus. Ortus est 
€remonae in Insubria, saeculo XVI ineunte, nobili genere. 
Ingenium quod acre illi erat, et experrectum virtute 
ornavit, optimisque disciplinis, medicina praesertim in qua 
laurea donatus est. Adolescentia caste, integreque exacta, 
cum ad alias medendas infirmttates se vocari intelligeret, 
nil avere magis quam in Christi Dei militiam conscribi, 
ac sacerdotio augeri. Voti compos factus, difficile dictu 
est, quam in animis excolendis, et ad meliora vertendis 
operam posuerit; illud in primis spectans ut errorum qui 
late serpebant immunes animos praestaret; quasque re-
ligioni, et probis moribus labes intulerat rei christianae 
perturbatio, apprime detergeret, Quo autem virtutis Stu-
dium latius proferret, prolatumque foveret, omni ope 
connisus est ut pietas erga Christum Dominum in Sacra-
mento Augusto delite scentem, magis magisque excitare-
tu r ; eumque in finem Sacram Hostiam e sublimi throno 
in triduum publice adorandam, instituisse fertur. Alia 
quoque virum sanctissimum fatigabat cura, ut moribus 
spectatissimis in populo niteret, vitamque ex Religionis 
nostrae disciplina exigerent, qui Christi Domini sacerdo-
tium inirent, Illud pariter eius menti perpetuo occursabat, 
ut optimis informata institutis adolesceret in Ecclesiae 
spem iuventus, eorumque mores ad pietatem mature 
effingerentur. 

At, qui plane intelligebat unius hominis homeros 
tanto ponderi ferendo pares non esse, partemque quam 
non recusabant, non ultra tumulum porrigi, sodales sibi 
adiungere decernit, qui coeptum a se opus insistant. 
Quare cum Bartholomaeo Ferrari, et Iacobo Morigia viris 
nobiiissimis aeque ac pientissimis, collatis consiliis, Socie-
tatem Mediolani condit, Sodalibusque nomen indit Cleri-
corum S. Pauli ; illius nimirum Apostoli, quem ß . Antonius 
sibi et patronum, et exemplar ad imitandum assumpserat. 
Barnabitae serius sunt appellati, ab aede beati Barnabas, 
quae fuit illis concredita. Haec Societas a d e m e n t e VII 
et Paulo III Romanis Pontificibus rite, sancteque fuit 
adrobata : quam autem bene de re christiana, et civili ea 
mérita sit, illustres testantur viri quos edidit, quique vitae 
sanctitate, bonoribus, muneribus, scientiis, litteris, rebus 
gestis inclaruere. Ad eius laudem accedunt qui ad ten-
tandas naturae vires, et ad coeli praesertim dimetiendas 
leges, aut ad astrorum sese revolventium orbes descri-
bendos, in suisque conversionibus consectandos ingenium 
appulere. Erat quippe eis persuasum nil magis in hac 
spectabili rerum universitate Dei gloriam enarrare quam ! 

coelos, ex eisque praesertim Creatorem omnium cogno-
scibiliter videri. 

Aliud quoque opus egregium aeque ac utile, molitus 
est B. Antonius, videlicet, Virginum Collegium qui bus 
Angelicarum S. Pauli nomen fecit, quaeque de puellarum 
institutione sollicitae essent, simulque operam darent 
revocandis ad pristinam regulae austeritatem nonnullis in 
Insubria foeminarum coetibus : quod optime cessit. At, 
suprema B. Antonio Mariae dies adest : morbi abstrusa 
in praecordiis semina laboribus, et conteptu inoleverant: 
vires collapsae. Drecto tarnen animo, nihil de religionis 
provehendae curis remittit, eoque studiosius coelestia con-
tuetur, quo propiu®. Ereptus est medio in spatio integrae 
aetatis. cum scilicet annum ageret XXXVI; at quantum 
ad virtutem et rei Christianae bonum, longum aevum 
peregit. 

Haec summatim sunt pietatis monumenta quae B. 
Antonius Maria posteritati reliqüit; non omnis proinde a 
nobis abbiit, cum terram coelo mutavit. Nihilonimus 
inscrutabili Dei iudicio factum est, ut coelites honores 
serius illi decemerentur, licet illustrandae eius virtuti 
signa et miracula non defuerint. Tandem Sanctissimus 
Pontifex Leo XIII votis annuens Sodalium a Sancto 
Paulo, reque omni a S. R. Congregatione cognita et 
mature perpensa, die III Ianuarii, anno MDCCCXC 
solemne edidit decretum redintegrationis cultus, quo eorum 
Parentem titulo, et veneratione Beati honestandum indul" 
sit. Mox adhuc illis instantibus ut fastigium honoribus 
imponeretur, atque in Sanctorum album B Antonii nomen 
accenseretur, praesertim quod trina vulgarentur miracula 
eius intercessione patrata ; sedis apostolicae venia, accurata 
inquisitio in ilia facta est, processualesque tabulae a S. 
R. Congregatione et recognita, et probata sunt. 

Primum ordine propositionis contigit anno 
MDCCCLXXVI in Arc'hidioecesi Bononiensi. Vincentius 
Zanotti agricola, foedo ulcere laborabat: remedia sunt 
nulla adhibita, aut incassum: doloribus cum excruciaretur, 
saepe in lecto fuit illi decumbendum: nulla medicorum 
iudicio revalescendi spes. Casu accidit, ut in eius man us 
venirent B. Antonii imago, reliquiae, et vitae história. 
Hanc cum legisset in spem ingreditur recuperandae 
valetudinis. Quare ad B. Antonium confugit, eumque ut 
sibi demereat preces novecdiales init, hisque absolutis, 
triduanas. Postremo die vulnus deobligat, vixque suis 
oculis fidem adhibens, ita evanuisse comperit, ut nedum 
libere digredi, sed ad agrorum labores redire potuerit. 

Alterum miraculum accidit Cremonae, anno 
MDCCCLXXIII. Paula Aloni quae optima valetudine 
ante utebatur, cum XV aetatis annum ageret nervoso 
rheumate torqueri, contractionibus, cruciatibus, deliramentis. 
Unde haec prodirent brevi patuit ; tumor enim pessimae 
indolis in gutture delitescens, erupit. Hunc excepit incu-
rabilis affectio organica nervei centri spinalis, qua septem 
annos decumbere Paula coacta est. Ubi nulla superfuit 
recuperandae valetudinis spes, B. Antonii opem rogat, 
qui illico adest. Licet enim sensibus destitueretur' extre-
mosque traheret anelitus, ita ut mortua censeri posset, 
repente convaluit. 

Tertium miraculum Cremonae etiam evenit. Paulae 
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fráter, cui nomen Franciscus vel ab incunabulis berpete 
laborabat : crescente aetate, cerebri inflammationibus 
saepe tentatur, ita ut mentis acies retusa videretur. 
Grandior factus, cum, malo fato, in crus concidisset, 
tumore fcffectus est qui locum cessit osteoperiostiti 
chronicae, et insanabili. Moerore confectus sororem adit, 
quae bono animo esse ilium iubet : ubi hominum remedia 
deficiunt, superesse coelestia: praesentem B. Antonii opem 
sese expertam fuisse : ad eum proinde confugiendum, in 
eoque sperandum. Nec mora: reliquias Beati, cruri 
infirmo admovet ; preces novendiales auspicantur. Ante-
quam hae ad exitum perducerentur, Franciscus plene est 
ab infirmitate recreatus. 

De quibus miraculis rite instituta est actio ; primum 
in antepraeparatorio conventu sextodecimo calendas 
Ianuarias anno MDCCOXCV indicto penes R. mum Car-
dinalem Lucidum Mariam Parocchi Episcopum Portuen. 
et S. Rufinae, causae Relatorem ; et deinceps, quaestione 
instaurata calend'.s Septembribus superioris anni in 
praeparatorio coetu ad Vaticanum coacto : demum in 
generalibus comitiis coram SS. mo Domino Nostro Leone 
Papa XIII in Aedibus Vaticanis habitis quartodecimo 
calendas Februarias vertentis anni, in quibus praetatus R. 
mus Cardmalis Lucidus Maria Parocchi Episcopus Portuen. 
et S. Rufinae causaeque Relator proposuit dubium : „An, 
et de quibus miraculis constet in casa, et ad effectum de 
quo agitur?" R.mi Cardinales Sacris tuendis Ritibus 
praepositi, et Patres Consultores unanimi consensu affir-
mativam sententiam protulerunt. Sanctitas Sua omnium 
excepit suff'ragia, decretorium tamen distulit iudicium 
quod, Deo aspirante, se quantocius prolaturum sperare 
edixit, RR. morum Cardinalium, ac PP. Consultorum 
sententiae apprime consonum. Tum eleganti habita orati-
one, omnesque hortata ut secum omnes impigre adla-
borarent, Deum enixe precata est, ut communes labores 
cederent in Ecclesiae Catholicae honorem, et gloriam, et 
in Galliae atque Italiae bonum, ubi Petrus Fourier, et 
Antonius Maria Zaccaria ortum habuerunt, nimirum, ut, 
hisce apud Deum deprecatoribus, utraque Natio ad 
pristinam dignitatem, prosperitatemque redirent. 

Hodierna die, Dominica in Septuagpsima, postridie 
idus Februarii, Sacro devotissime peracto. Beatissimus 
Pater ad Se accersiri iubet R.mos Cardinales Caietanum 
Aloisi-Masella S. R. C. Praefectum, et Lucidum Mariam 
Parochi Episcopum Portuen et S. Rufinae, Causae Rela-
torem, una cum R. P. Gustavo Persiani S. Fidei Promo-
toris munere fungente, et me inf'rascripto Secretario, his-
que adstantibus solemniter edixit : „ Gonstare de tribus 
miraculis ; videlicet de primo : Instantaneae, perfectaeque 
sanationis Vincentii Zanotti ab inveterato, et insanabili 
ulcere varicoso in laevo crure ; de altero : Instantaneae, 
perfectaeque sanationis Paulae Moni a chronica, et 
incurabili affectione organica nervei ccntri spinalis ; deque 
tertio : Instantaneae perfectaeque sanations Francisci 
Aloni Cremonensis ex clironico, inveteratoque ulcere in 
clextero crure." 

Decretum hoc evulgari, et in Sacrorum Rituum 
Congregationis actis inseri praecepit, postridie idus Februarii 
anno MDCCCXCVII. 

CAIETANUS Card. ALOISI-MASELLA 

S. Ii. C. Praefectus. 

DIOMEDES PANICI 

L. f S. S. B. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, márcz. 3. Magyarország kultusz- és kul-
tur-politikáj a. — 

Mult pénteken indult meg a vita Magyarország 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumának költségvetése 
fölött. Szombaton mondotta el programmbeszédét Wlassics 
miniszter. Ezúttal csak a közoktatásról beszélt ; tárczá-
jának vallásügyi részéről a vita végére igérte meg a 
nyilatkozást. 

A miniszteri megnyilatkozásnak ez a második soro-
zata sokkal érdekesebbnek Ígérkezik, mint az első vala, 
mely a közoktatásról szólott. Ebben t. i. csak egyszerű 
ismétlése foglaltatik annak, a mit a miniszter hasonló 
alkalmakkor mondani szokott, különösen, hogy ő még 
nem látja elérkezettnek a teljes államositás idejét ; ő a 
fokozatos baladás embere a „nemzeti iskolázás" rend-
szere felé. Viszonlagosan uj a miniszter nyilatkozatában 
az, mit a theologiai iskolázásnak általa tervbe vett 
reformjáról mondott, t. i., hogy az államnak befolyást 
akar szerezni a papuevelésbe és theologiai tanitásba s 
e végből két középponton, Budapesten és Kolozsvárott, 
állami egyetemi theologiai tanitást óhajt szervezni, és pedig 
Budapesten a kath. egyház és a gör. kel. szerb hitfelekezet, 
Kolozsvárott pedig az ev. réf., ág ev., unitárius és gör. keleti 
román hitfelekezetek számára. József császár állami pap-
nevelése és theologiai tanítása egyszer már megbukott : 
akar a liberálizmus vele még egyszer megbukni?! 

Minthogy az uralkodó szabadelvű vallás- és közok-
tatásügyi politikának mint minden más szakbeli szabad-
elvű politikának utógondolatait és végczéijait nem a 
miniszterek, hanem a felfogadott tollak szokták kimondani: 
lássuk tehát most is, hogy mit mondanak a félhivatalos 
tollak Magyarország vallás- és közoktatásügyi politikájá-
nak teendőiről. Vegyük elő a legelső befentest, Beksics 
Gusztávot, a ?sidó-szabadkőmüves „Pesti Hírlap" hires 
vezérczikkezőjét, 

Beksics a nevezett lap szombati számában fejti ki 
a radikális magyar szabadelvüség programját az iskolázás 
ügyének országos átalakítására nézve. Például állítja fel 
Francziaországot. Ott az állami hatalom a kath. egyházat 
kleríkalizmusnak nevezi és ellenségnek tartja s úgy bánt 
el vele az iskola terén, mint ellenséggel. „Francziaország, 
úgymond, midőn biztosítani akarta a köztársaság jövőjét 
a klerikalizmus támadásaitól, (hisz XIII. Leo fogja bizto-
sítani a köztársaság jövőjét abban a szerencsétlen ország-
ban), nem bizta e feladat teljesitését a társadalomra. 
Harczba vitte az állam egész erejét, mert érezte, hogy 
ingatag alapra épit, a mig az iskola ellenségeinek kezében 
van.u Tehát a kath. egyház c'est le cléricalisme, voilà 
l'ennemi. A kath. egyház az uralkodó szabadelvű urak 
szemében szálka, ellenség, ellensége a magyar államnak, 
a magyar nemzeti érdekeknek. A jó urak megteszik 
magukat magyar államnak, s a maguk nyomorúságos 
kotyvalékát magyar nemzeti eledelnek. Minthogy pedig a 
nagyszerű civilizáczió szülő anyjának, a kath. egyháznak 
a liberális kotyvalékok nem kellenek s azoktól ő a nemze-
teket megóvni igyekszik : ucczu neki, a szabadelvű urak 
kigyót-békát kiabálnak az egyházra, mintha az az állam 
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és a nemzet ellensége volna, holott épp csakis a szabad-
elvű urak rombolásaiból akaija az egyház a nemzeteket 
és államokat megóvni. 

Beksics Gusztáv az ő ismeretes szabadelvű fanatiz-
musával izgat a mellett, hogy a kath. egyházat a magyar 
állami hatalom az iskola terén is ellenségnek tekintse s 
az állam egész erejével a hitetlen állam képére alkotandó 
teljes állami iskolázás Procrustes-ágyába beletörni siessen. 
,Az anyakönyveket, úgymond, elvettük a felekezetektől, 
a házassági jogot államivá tettük ; de az iskolát ott 
hagytuk nekik martalékul." . . . A gyermek az ő édes anyja 
ölében martalék ! ! ! Mily bősz észjárás mondhatja ezt ? ! 
Vagy nem anyja-e az egyház az iskolának ? 

Tehát minden erővel s ha kell erőszakkal is, vagyis 
az állam minden erejének megfeszítésével el kell venni 
minden iskolát a kath. egyháztól ! 

Ez a szabadelvű magyar nemzetinek nevezett kultúr-
politika veleje, ez a ragyogó szavak mögé bujtatott 
sötét utógondolat; ez a magyar liberálizmus végczélja. 

Ez ellen kell védekeznünk. A vallástalanság kötelező 
iskolázása ellen emeljünk kath. iskoláinak mególtalmazása 
és fejlesztése által szétrombolhatatlan védgátakat. 

Ezen a téren már maga a közönyösség árulás a 
ker. hit. s a kath. egyház ellen, mely az emberiséget a 
ker. czivilizáczió áldásaiba fölemelte. ? ? 

Pécs. Nagyböjti főpásztori szózat. — 
Mélt. és tt. Troli Ferencz nagyprépost, káptalani 

helynök s trebinjei v. püspök ur a következő főpásztori 
levelet bocsájtotta ki : 

PAX 

V O B I S ! 
A pécsegyliázmegyei katli. híveknek örök üdvöt az 

Úrban ! 
A böjti szent napok közeledtével felétek irányulnak 

intő s figyelmeztető jóakaratú szavaink. 
A böjti idő a magábaszállásnak, a penitencziának 

ideje. Kell tehát, hogy ezt a szent időt, lelkünk üdvére, 
jót felhasználjuk ! 

Midőn azért e szent idő alkalmából jóakaró szavun-
kat. fölemeljük, Joël próféta szavaival fordulunk hozzá-
tok : Térjetek meg hozzám teljes szívből, böjttel, sírással 
és jajszóval ' Szaggassátok meg sziveiteket, ne ruháitokat 
és térjetek meg az Úrhoz, Istenetekhez; mert jóságos ő és 
irgalmas, türelmes és gazdag könyörületességben. Harsan-
janak meg a harsonák Sionban, hirdessetek szent böjtöt, 
hívjátok össze a gyülekezetet! Gyűjtsétek egybe a népet, 
szenteljétek meg a községet! Siránkozzanak a papok, az 
l r szolgái, az előcsarnok és az oltár közben és mondják : 
„ Könyörülj, oh Uram, könyörülj a te népeden" 'J 

Es erre a magábaszállásra mindnyájunknak nagy 
szükségünk van. Bárhová forditjuk tekintetünket, mindenütt 
elszomoritó jeleit látjuk a mindinkább elharapózó vallás-
talanságnak. Hitetlenség vett erőt a mi századunkon, az 
istentelenség még az egyszerű nép rétegébe is felütötte 
fejét és magával az élő Istennel szemben üti fel trónját. 
Krisztus istenségét nyíltan tagadják és mindent lábbal 

l) Epist. Miss. fer. IV. Cin, Joël 1. 

j tipornak, a mi szent, az erényt lealázónak tekintik és 
mindent elkövetnek, hogy az anyaszentegyház tekintélyét 

I sárba tiporják. 
Mindezek elég szomorú jelek, olyanok, a minőket a 

; próféta lélekben látott és mi lelkünkben elfogódva kér-
dezzük, hogy hol lelünk ez ellen oltalmat és segélyt? 

Egyedül Istennél. 0 , a ki alkotta az emberi nemet, 
egyedül képes azt újjá alkotni, csak a ki által létre 
jöttünk, attól származhatik csupán az újjászületés kegyelme. 
Ezen újjászületésnek és megújulásnak bensőnkben, szivünk-
ben kell végbemennie, gondolatainknak és érzelmeinknek 
kell megváltozniok s -a nép gondolkozásmódjának kell 
átalakulnia.2) Benső megujulás nélkül minden társadalmi 
törekvés elégtelen, haszontalan és muló, mert kárba veszett 

I törekvés az, hogy kivül a'árámaszszuk a fát, a mely belül 
I korhadt és üres. 

Azért Krisztus Urunk, ki avégből jött, hogy keresne 
és üdvözítse, a mi elveszett,3) nem azokat kereste, a kik 
igazaknak látszottak, hanem a szegény bűnösöket. Ez 

: volt ama nagy harcz, a melyet az Üdvözítő a gonosz 
szellem hatalma ellen vivott. Ez alól a kötelék alól oldozta 
fel a szegény inaszakadtat, mondván: „Bízzál , fiam! meg-
bocsáttatnak neked a te bűneid4) Megbocsájtott a házas-
ságtörő asszonynak, a kire, Mózes törvénye szerint, a 
megköveztetés büntetése várt.5) 

Ugyanezen hatalmat szt. Péterre, az anyaszentegy-
ház fejére is átruházta, midőn igy szólott: „Neked adom 
át a mennyek országának kulcsait. A mit megkötendesz a 
földön, meg leszen kötve a mennyekben is ; a mit fölold an-
dasz a földön, föl leszen oldozva a mennyekben is.u G) 
Ezzel Isten bölcsesége oly hatalmat adott az anyaszentegy-
ház fejének, a mely a másvilágba áthat egész a mennyek 
kapujáig s a melynél fogva az feloldozhat vagy meg-
köthet, üdvözíthet vagy elkárhoztathat. S ezen hatalmat 
nemcsak az anyaszentegyház fejére ruházta át, hanem 
mindazokra, a kik, mint az apostolok törvényes utódii, 
mint püspökök, vagy mint áldozópapok, a lelkipásztori 
hivatalc viselik. „Bizony, mondom nektek, igy szól az 
Üdvözítő — valamit a földön megkötendetek, meg leszen 

j kötve a mennyekben is és a mit feloldotok a földön, föl 
leszen oldva mennyekben is.a :) 

Ezzel megalapította Krisztus Urunk az egyház fel-
oldó hatalmát a penitencziatartás szentségét. Valamint 
Krisztus Urunk küldve volt az Atyától, ugy küldötte ő 
is Apostolait és tanítványait: „Valamint küldött engem az 
Atya, ugy küldelek én is titeketUgyanazon hatalom-
mal, a melylyel ő fel volt ruházva, felruházta apostolait 
és tanítványait is Ugyanazon hivatással és feladattal, mely 
ő előtte lebegett, felruházta ezeket is. 0 azért jött, hogy 
életet ad,on azoknak, akik a sötétség és a bün árnyékában 
sinylenek. Ezt a feladatot ruházta tehát apostolaira és 
tanítványaira, valamint ezek törvényes utódaira, a püspö-
kökre és áldozópapokra is. 

2) Encycl. de vita christ. 1888. 
3) Luk 19, 10. 
4) Mát. 9, 2. 
5) Ján. 8, 11. 
6) Mát. 16, 19. 
') Mát. 18, 15. 
8) Ján. 20, 21. 
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De ebből egyszersmind következik a penit^nczia-
tartás szentségének és jelesül a gyónásnak és bánatnak, 
mint e szentség leglényegesebb részeinek szükségessége is. 
„Ha megigazulni kívánsz — mond szt. Ambrus — ismerd 
be vétségedet. Szégyenérzettől áthatott gyónás feloldja a 
bűnök bilincseit9) Es szt. Cyrill: „Gyónd meg — uyy-
mond — a mit szóval és tettel éjjel és nappal elïôvettél10) 
Hogy ennek szükségességét mindenkor beismerték, tanú-
sítják szt. Cyprián püspöknek szavai, a ki igy szól. Azok 
is — úgymond — meggyónják bűneiket „akik csak a 
bűnre gondoltak, " bünvallomást végeznek, szivük terhét 
nyilvánvalóvá teszik és gyógyító irt keresnek sebeikre. " u ) 
Már a régi századokban óva intenek bennünket az egy-
ház atyái, nehogy álszeméremből valamit elhallgassunk. 
Szép szemérem — úgymond Tertullián — a bűn végre-
hajtásánál m er,észen fölemeljük arczunkat, a mikor pedig 
bocsánatot kell miatta kémünk, elrejtjük tekintetünket ! 
Jobb-e, hogy titokban maradjon és igy miatta elkárhozzunk, 
minthogy nyilván szóba kerüljön12) A gyónást végül 
az Isten szolgája előtt kell végeznünk. „Azoknak kell 
meggyónnunk — mond Szent Vazul — a kikre az Ur 
titkainak kiszolgáltatása bizva van.13) 

Szükséges, nagyon szükséges a gyónás. Mert beteg 
az ember lelke, különösen napjainkban, midőn a bűn ezer-
féle alakban kisért és oly sokakat ejt meg. Ez a helyes 
önismeretnek iskolája. Mig az embernek csak amaz egyet-
len tulajdonképpi n való czélja van, hogy balhatatlan 
lelkét megmentse, — az élet berendezése oly különös, 
hogy minden mintha csak arra volna hivatva és csak az 
volna egyedüli feladata, hogy az amúgy is gyarló és 
gyönge embert ezen egyetlen feladatától eltérítse. Az 
örökös változandóság, az élet-érdekek, foglalkozások, 
újdonságok ingerei, az érzéki örömek élvei és ingerei, 

földi remények és csalódások, az egész föld'lét lázas 
izgalmai : mindezek örökkön elfoglalják és mindig uj és 
más-más irányba ttrelik gondolatait és érzelmeit. Es igy 
reméli és bizik, csalódik és újra reméli az élet hajnalától 
az élet alkonyáig az ember. Mindenre gondol, mindennel 
törődik, csak egyre nem gondol, csak egygyel nem törődik : 
a lélek üdvével. 

Az, a kinek iökéletesnek kell vala lennie, mint 
tökéletes maga az Isten a mennyben14), hibát hibára 
halmoz, egyik bűnt a másik után követi el, és azután 
elaltatja a világ zajában lelkiismeretét. Csak egytől irtózik : 
a magábaszállástól, a komoly számadástól. Ennek a szegény, 
eltévedett léleknek parancsolja végre Krisztus Urunk, 
hogy szálljon magába, térjen vissza hozzá, térdeljen le a 
pap, mint az Ur szolgája előtt és végezzen töredelmes 
vallomást ő előtte. Mondjátok meg, rendelhetett volna-e 
Krisztus Urunk az örök bölcseségnek egyszülött fia ennél 
jobbat, vagy üdvösebbet? 

(Yege köv.) 

9) Ambrus. A penit. II. k. 6. fej. 
10) Cyrill. (Jeruzs.) 1. Katech. 5. fej. 
11) Cyprián. Az elesettekr. 28. fej. 
12) Tertullián. A penit. II. k. 6. fej. 
13) Nagy szt. Vazul. Röv. szab. 288. 
14) Mát. 5, 48. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 

A Szent-István-Társulit költségvetése 

1897. évre. 

Fedezet. 
1 Pénztári maradvány az 1896. évről 2,95y frt 31 kr. 

2 Tagdijakban 10,000 frt. 3. Tőkepénzek kamataiból 6,600 
frt . 4. Könyvek és szentképek eladásából 135,000 frt. 
5. Előfizetések és hirdetésekből 3,000 frt. 6. A Tud. és írod. 
Osztály által visszafizetendő 1,613 frt 72 kr 7. A Szent-
királyi-utczai háztelek jövedelme 1897. febr.-máj. negyed-
ben 399 frt. 8. A postaiak, pénzt, cheque forgalma után % 
30 frt. Összesen 159,602 frt 3 kr. 

Vagyonállás 1896. év végén. 

1. Alapítványi törzsvagyon 16,782 frt 7 kr. 2. Külön 
kezelt alapok 13,337 frt 38 kr. 3. Forgalmi tőke 122.744 
frt. 4. Leltári vagyon 375,870 frt 2 kr. Összesen 528,733 
frt 47 kr. 

Szükséglet. 

1. Személyzeti járandóság 18,372 frt 61 kr. 2. Iskolai 
és irodalmi kiadványok- a) Nyomdai számlák 50,330 frt 
63 kr. b) Szerkesztői és irói dijak 9,000 frt. c) Könyv-
kötők 30,000 frt. d) Egyéb irod. befektetésekre atalánv 
2,000 frt. 3. Az oklevéltárra megajánlott összeg 1,000 frt. 
4. Bizományi könyvek és szt. képek 15,000 frt, 5. Kisded-
nevelés és módszertan (nyomdai és tiszteletdíj) 1,400 frt 
62 kr. 6. Magyar Olvasókönyv IV. V. tiszteletdíj 2,100 
frt, 7. Magyar Olvasókönyv IV. V. rajzok és metszetek 
1,600 frt. 8. Ügynökségi kiadás 5 000 frt. 9 Igazgatósági 
kiadás 300 frt. 10. Könyvtár 400 frt. 11. Adó 2,2oO frt. 
12. Házbér (raktárok után) 792 frt 50 kr. 13. Ügyleti 
kiadás 2,000 frt. 14. Rajzok és clichék 400 frt. 15. Külön-
féle kiadás 1 500 frt. 16. Bélyeg a Kath. Szemle, Nép-
nevelő, Társ. Értesítő expeditiójához 6,600 frt. 17. Ház-
tatarozás 300 frt. 18.Az alapítványi tőkéhez teendő 1,028 
frt 30 kr. 19. A Szentirás-alapboz teendő 315 frt. 20. A 
társ. ügynöknek az évi netto jövedelem VAVO (Vál. hat. 
1896. jan. 30.) 339 frt 13 kr. 21. A postatakarékp. cheque 
forgalmában kezelési dij 350 frt. 22. Ház- és raktár-bizto-
sitás 225 frt . Összesen 152,553 frt 79 kr. A gazdasági 
bizottság üléséből. Budapest, 1897. febr. 20-án. Hummer 
Nándor titkár. 

V E G Y E S E K . 
— A munkácsi egyházmegye számára Firczák 

Gyula megyés püspök ur f. évi febr. 14-én kelt rende-
lettel péterfillérek gyűj tése napjául szent Pé te r és 
Pá l apostolok és az Istenszülő védelmének ünnepét 
jelölte ki. 

— Még Mexikó is megelőz bennünket. Miben? 
Kath. egyetem alapitásában. Alárion mexikói érsek 
tud. egyetemet alapitott, egyelőre két karra, hit- és 
jog tudományi karral, és annak az apostoli szentszék a 
kánoni megerősítést a S. Congr. Studior. u t j án már 
megadta. Az erre vonatkozó okmányok az Analecta 
Eoclesiastica legutóbbi füzetében olvashatók. 
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— Papnövendékek, a vallásszabadság fénykorá-
ban, iine mi vár rátok ! Franczia minták u tán megy 
az ország. — Minden vallás szabad, de csak azért, 
hogy a katholikus vallást ez által tönkre lehessen 
tenni. Szabad bármely vallást gyakorolni , de a kath. 
vallás testületi külső gyakorlása az utczán Franczia-
országban tilos. Szent menete t tar tani ott „délit de 
procession1 ' (delictum processionis), melyér t az állam 
büntet . Sőt már ennél is tovább ment . Mult évi 
Junius 11-én a moulinsi nagy seminárium 6 növen-
déke kar ingben ment templomba istenitiszteletre. Mene-
telük egyszerű templombamenés volt, de a vallás-
szabadság hősei processiónak vet ték és a rendőr i ható-
ság a 6 növendéket 5—5 f rank birságra, Tixier rektor t 
pedig polgári felelősségre vonandóságra Ítélte el. 
LTtoljára még magára a papi ruhára is bünte tés lesz 
szabva. 

— Talán még sem jól van az úgy, a liogy van. 
Molnár János apát képviselő szóvá te t te a honvédség 
vallás-erkölcsi elhanyagoltságát s honvédlelkészek fel-
állítását sürgette. Fe j é rvá ry t réfára fordí to t ta a dolgot 
és félvállról felelt. Ped ig a honvédségnek vallást és 
tüzérséget fog kelleni adni. 

— Ez is furcsa reczepczió. Poroszországban 
gleichberecht igunggal van a kath. bevallás a befoga-
dott államvallások közé fölvéve. Ez a „ jogegyenlőség" 
valóság szerint abban áll, hogy hivatalokra kathol ikus 
embert nagy nehezen alkalmaznak, egyetemi tanárrá 
pedig kathol ikas ember alig lehet, és oly jeles kath. 
szerzetes rendek, mint a jezsuiták, lazaristák és sacrá-
coeurök, még ha különben porosz honfiak volnának,-'a 
porosz állam területén nem élhetnek. Hisz ez hazug 
reczepcziója a kath. egyháznak, hazug egyenjogosi tása 
a katholikusoknak. 

— Mi a magyar állam most az ő vallásügyi olda-
l án? Felelet : protestant izmust ter jesztő vállalat. A vas-
kalapos nagyfe jüek ott fent úgy intézik a dolgokat, 
hogy megrak ják a városokat protestáns hivatalnokokkal 
s mikor az megtörténik, megalakul az u j magyar állam 
a lko tása : a protes táns ekklézsia az urak számára. A 
népet, azt viszi magával a felekezetlenség. 

— A debreczeni „Prot. Lap" u j abb időben igen 
magasra szokta fe l fú jn i a tara já t . Velünk szemben is 
mutogat ta ezt a gyengeségét és e lkapatot tságában a 
többi közt azt a mondást merte koczkáztatni , hogy 
Pázmány Péter utóbb megbánta, hogy katholikussá lett ! Em-
berrel, a kinek gondolkodása nem normális, meddő 
szószaporítás szót váltani. Nem is szóltunk vissza a 
debreczeni Pázmány-bolygatónak egy szót se. Annál 
jobban fejére olvasott he lyet tünk az illető urnák a 
budapest i „Prot egyli. és isk. Lap" , a kinek az illető 
ur szintén nem hagyot t békét. A bpest i lap tekintélyes 
i rója szóról-szóra ezt az í téletet olvasta rá, a nagy ta ra ju 
lapra : „Végzem — némi módosítással és alkalmazással 
— azokkal a szavakkal, a melyekkel Macaulay, a nagy 
történetíró, Barère-nek, eme nagy hazudozónak, jel lem-

ra jzá t végezte : nem tudom, hogy fog-e még valaki valaha 
a „Debreczeni Prot. Lapa'-pal foglalkozni, de merjük állí-
tani, hogy a gyalázat ama polczáról, melyre mi most felhe-
lyeztük, nem egyhamar veszi le valaki. Szabó Aladár." 

— A tanfelügyelői szakvizsgálat. Halász Ferencz, 
kir. tanfelügyelő a „Magy. Paedag. Társaság" f. é. jan. 
16-án tartott gyűlésen a vizsgálat tárgyait a következők-
ben állította össze: 1. A kisdedóvói és népoktatási tör-
vények és ezek végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri 
utasítások. 2. A hazai általános és iskolai statisztika. 3. 
A törvényhatóságokról, közigazgatási bizottságokról s 
községekről szóló törvények s azon törvények, jogi esetek 
és kérdések ismerete, a melyek népiskolai szervezetünk-
ben előfordulnak. 4. A hazai különféle egyházak szerve-
zetei és jogviszonyok. 5. Az összes népoktatási taninté-
zetek szervezete és tantervei. 6. Népiskolaismeret (a m:t 
Kher „Praxis in der Volkschule"-nak nevez, a mely után 
Körcyei „A tanitó az iskolában" czimű müvét irta). 7. 
Néhány oly külország iskolai szervezetének s tanügyi 
igazgatásának főbb vonalokban való ismerete, a melyek-
ben a tanügy legelőrehaladottabb, p. o. Svájcz, Német-
ország, Hollandia, Belgium, Francziaország és Amerika 
némely államai. 8. A magyar népiskolai tankönyvek és 
némely legnevezetesebb paedagogiai művek ismerete. 9. 
A nevelés és közoktatás története és különösen Comenius 
Arnos. Locke és Rousseau (s a philantropisták), Pestalozzi, 
Diesterweg'és még néhány ujabb rendszer ismerése, első 
sorban a Herbart-féle paedagogia. 10. A hazai közoktatás 
története Mária Terézia s a „Ratio educationis" kiadása 
óta. 11. Az iskolai egészségtan (hygienia). — Hogy a 
tanfelügyelő-jelölt tudna-e a népiskolában tanítani is, 
avagy annak az osztatlan iskolai tanítónak helyes mód-
szertani utasitásokat adni, arra nem fektet súlyt — a 
felolvasó tanfelügyelő. 

— Ajánlat. Alulírott a nmélt. m. k. minisztéreium-
tól templomaim javára könyöradományok gyűjtésére en-
gedél j t nyerve, gyűjtőkül már több ízben alkalmaztam az 
általam gyermekkoromtól fogva személyesen ismert : Sza-
szarak Fedort, Miczo András, Miczko András, Pipasz 
György czerninai, Dsupka Mihály, Vook Péter, Petrik 
András kurimkai s Poticsni András csarnci lakosokat; 
s a mennyiben ezen gyűjtők minden gyűjtés alkalmával 
igen szép eredménynyel jártak, ha netán hason czélból 
ily kipróbált, megbízható, szorgalmas s lelkiismeretes 
egyénekre szükség fölmerülne, a nevezetteket a ftdő pap-
ság becses figyelmébe legjobb lelkiismerettel ajánlhatom, 
s közvetítésért én hozzám kérem fordulni; kiket én, mint 
közelebbi szomszédjuk, ingyen kiértesítek s nem károsul-
nak sem a szegény gyűjtők, sem az illető segélyért esdő 
templomok vagy iskolák. Becherón, u. p. Zboró, Sárosvm. 
Artim Mihály, becherói lelkész. 

ggp- Felhívás előfizetésre. " W 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve 

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

Budapest, IS 97. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

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

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

Budapesten, márczius 6. 19. 

D Â L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
l§fe> D I K ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A liturgikus nyelv és a 17. s 18. század egyházpolitika elvei. — Egyházi Tudósítások • 
P é c s . Nagyböjti főpásztori szózat. — R ó m a . XIII. Leo beszéde nevenapja és koronázásának évfordulója alkalmából. — Kath. Tevé 

keníjség. A ,Budapesti Kath. Kör" közgyűlése. — Vegyesek. 

A liturgikus nyelv és a 17. s 18. század 
egyházpolitika elvei. 

A korszellem, mely a 16. századbeli refor-
m á t o r o k a t szülte, a ka tho l ikusoka t sem hagyta 
é r i n t e t l e n ü l . M é r s é k e l t ra t ional izmus je len tkeze t t 
a kathol ikusok sorában is, mely ú t tö rő je volt a 
protes tant izmus finomabb megnyi la tkozásának : 
a janzenizmuznak. Főképviselője ezen i ránynak 
Erasmus, a ki nevetségesnek t a r t o t t a , hogy tuda t -
lanok és asszonyok papagály módra mondoga t j ák 
zsol tá ra ika t és az Ur imádságát , nem értvén, a 
mi t k ie j tenek. 2 ) A Sorbonne tévesnek bélyegezte 
Erasmus áll í tását . 

A janzenis ták nem a k a r t á k erőszakkal a 
la t in nyelvet kiszorítani a li turgiából, m i n t ezt 
Luther és tá rsa i t e t ték . Cselhez fo lyamodtak. 
Arról panaszkodtak, hogy a la t in nyelv meg-
fosztja a hiveket a t tó l az édes vigasztalástól, 
melyet éreznének, ha szavukat az egyház szavával 
egyesí thetnék. A pro tes tan t izmus példája, a 

„Probe enim nostis, Venerab'les Fratres, infensis-
simum bellum, quod in catholicam fidem inde a saeculo 
decimo sexto a Novatoribus commotum est, et quam ma-
xime in dies hucusque invaluit, eo tendere, ut omni reve-
latione sub mota et quolibet supernaturali ordine sub-
verso, solius rationis inventis seu potius deliramentis, 
aditus pat eret." XIII. Leo pápa 1878. deczemb. 28. „Quod 
Apostoliéi muneris" kezdetű körlevelében. Acta Leonis 
X I I I . I. p. 47. 

2) .Indecorum vel ridiculum potius videtur, quod 
idiotae et mulierculae, psittaci exemplo, psalmos suos et 
precationem Dominicain murmurant, cum ipsae, quod so-
nant, non intelligant." JBenger idézett műve 226. 1. 

janzenizmus hatása és a gall ikanizmus szelleme — 
mely tényleg ugyan csak 1682-ben lépet t föl a 
tö r téne lem színpadján ha tározot t alakban, de 
a természetes fejlődés törvényeiből kifolyólag 
kétségkívül már jóval előbb o t t re j tőzöt t a 
lelkekben — ind í to t t a bizonyára Voisin József 
h i t tudor t arra , hogy a római misekönyvet f ran-
czia nyelvre fordí to t ta . 1660-ban jelent meg 
ezen franczia misekönyv a nép használatára. 

A franczia püspöki kar még ugyanazon 
évben e lvete t te ezt a misekönyvet , mivel ellen-
kezik az egyház gyakor la tával a zsinatok és 
a tyák taní tásával . De azért elkelt a misekönyv, 
mer t a népet meg kel let t vigasztalni e fordí-
tással. 1661. j anuár 7-én VIÍ. Sándor pápához 
t e r j esz te t t ék a püspökök a dolgot. „A keresztény 
szokások és t i tkok mél tósága és magasztos 
te rmészete — úgymond e fel terjesztés — meg-
követeli, hogy ne dobjuk oda azokat a nép-
söpredéknek mar ta lékul . A tapasztalás muta t j a , 
hogy nincs semmi ér téke annak, a mi közön-
séges és mindennapi . Minél r i tkább valami, annál 
nagyobb a becse." A pápa e l t i l to t ta ezt a mise-
könyvet 1661. j anuár 12-én kelt brévéjével. 

A Sorbonne á tnézte ezt a misekönyvet ós 
1661. április elsején ki je lente t te , hogy sok téves 
hely van -q misekönyvben jelesen Krisztusról, a 
Szentlélekről, a kegyelem-, szentségekről, szabad 
akaratról . 3) 

3) G. Julius, Über d. liturg. Gebrauch d. lat. 
Sprache, 18. S. 
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Az 1682-ben közzéte t t gallikán elvek meg-
te rmet ték csakhamar gyümölcsüket . Montgaillard 
püspök 1686-ban könyve t ado t t ki, melyben vi-
t a t j a , hogy li turgikus dolgokban a püspököknek, 
min t az apostolok u tód ja inak egyházmegyéjök 
te rü le tén korlátlan joguk van. A mit Róma e 
tek in te tben magának íön ta r to t t , teljességgel nem 
köt ik a püspököket . A püspök m u n k á j a bekerül t 
az Indexbe 1701. ápri l is 27-én kel t szentszéki 
végzéssel. 

QuesneU volt a janzenizmus főembere és ő 
ön tö t t e alakba a janzenizmusnak t á rgyunkra vo-
natkozó tan í tásá t e szavakka l : „Eripere simplici 
populo hoc solatium, jiingendi vocem suam voci 
totius ecclesiae, est usus contrarius praxi apostoli-
cae et intentioni Dei." 

XIV. Benedek pápa megjegyzése szerint ezen 
té te lnek többféle ér te lme van. Többi közöt t az 
az ér te lme is van, hogy népnyelven kell a mi-
sét mondani . Ily é r te lmet t u l a jdon i to t t e té te l -
nek száz franczia püspök ós pásztorleveleikben 
ez alapon k á r h o z t a t t á k azt. De Sacrosancto Mis-
sae Sacrificio, cap. II. 2. 

XI. Kelemen pápa 1713. szept. 8-áról kel t 
Unigenitus kezdetű hires bul lá jában ká rhoz ta t t a 
Quesnell ezen tételét , hamisnak, bot rányosnak, 
vakmerőnek bélyegezvén azt. 

Melarichton még nem ismeri el a hatóságok 
azon jogát, hogy az i s ten i t i sz te le te t rendezhetik. 
Ne akar ják , hogy az emberek az egyház fejének 
t a r t s ák őket.4) 

De már az 1555. ágostai val lásbéke 5. 
pon t j a felfüggeszti a püspöki jogha tóságot az 
ágosta i hi tval lásuakkal szemben.5) De ezen fel-
függesztésnek csak ugy van ér te lme — miu tán 
valakinek gyakorolnia kell ezt a joghatóságot — 
ha a világi fe jedelmekre száll ezen joghatóság. 
Tehát az 1555. augsburgi békekötés felruházza 
a világi fe jedelmeket püspöki joghatósággal . 
Igy okoskodnak az úgynevezet t püspöki rend-
szer (systema episcopale) hívei. 

Találkoztak, a kik nem voltak megelégedve 
ezen okoskodással. Ezek igy é rve l tek : 

4) „Non condant magistratus dogmata, nec consti-
tuant cultus. Sínt sane magistratus membra Ecclesiae, 
flagrent quoque zelo pietatis; sed non sínt capita Eccle-
siae, quia ipsis non competit iste primátus. Constitutio 
disciplinae ecclesiasticae per principes, nihil aliud esset, 
quam versionem facere, et arbitrariam religionis consti-
tuendae potestatem, Pontificum magisterio ereptam, ma-
gistratibus assignare." Bouix, De Iure Liturgico, Editio 
tertia. 1873. p. 100. 

5) Bapaics, Egyháztörténelem, IJjkor, 66. I. 

Eredet i leg mindkét ha ta lmat t. i. a világit 
és egyházi t a világi fejedelem gyakorolta. Követ-
kezőleg az 1555. ha tá roza t a lapján tu la jdonképpen 
csak visszanyerték a világi fejedelmek eredet i 
jogaikat . 

Boehmer szerint a világi fejedelem méltóságá-
nál fogva tel jes joggal rendelkezik a l i turgia 
minden terén. Mosheim ellenben azt mondja , 
hogy a község átengedi ezt a jogot a fejedelem-
nek és igy gyakorolja ezt a fejedelem a község-
től függöleg. 

Bossuet, a 4. gallikán té te l szerkesztője nagyon 
óvatosan azt mondja, hogy Isten ugy rendezte 
az egyházi és világi ha ta lmat , hogy mindenik 
első sorban csak Is tennek van alárendelve és 
mindenik a maga nemében első és legfőbb 
hata lom. De már a pa r lament i gal l ikánizmusnak 
az az elve, hogy minden püspök a maga egyház-
megyéjében maga rendezheti a liturgiát a pápa 
felhatalmazása nélkül. Ezen elvnek hódolt Mont-
gail lard püspök 1686-ban k iadot t munkájában . 
És bár — min t emi i te t tük — az Indexbe kerül t 
e munka, a franczia püspökök továbbra is ezen 
i rányban működtek és az apostoli szék meg-
kérdezése nélkül rendezték l i turgiájokat . Ez alapon 
tö r t én t , hogy a franczia püspökök nem fogadták 
el VII. Gergely officium át, midőn azt az apos-
toli szék az egész ka th . vi lágra kötelezőnek 
előirta. 

De a püspökök csak királyi engedélylyel ha-
tá rozha tnak l i turgikus dolgokban. 

E szerint a gal l ikanizmus a királyban lá t j a 
a legfőbb l i turgikus jog forrását . 6 ) 

V. Pius pápa — min t már többször emii-
t e t t ü k — 1570-ben kötelezőnek i r t a elő a római 
misekönyvet . Csak, ha valamely egyháznak több 
mint kétszáz éves misekönyve volt, megengedte, 
hogy meg ta r thassa sa já t misekönyvét. A f ran-
czia püspökök egy része m e g t a r t o t t a régi mise-
könyvét , másik része pedig elfogadta a római 
misekönyvet. 

A gallikán elvek ha tása a la t t a 18. század 
közepe t á j á n az apostoli szék engedélye nélkül 
u j misekönyveket á l l i tot tak össze a franczia 
püspökök más beosztással és szöveggel. 

Az apostoli szék 1852. j anuár 10-én mondta 
ki ezekre helyteleni tő Ítéletét. 

Mi nálunk Magyarországban II. József feje-

6) Bouix, idézett munkája 110. st. lapjain. 
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delem elvei nem m a r a d t a k ha tás nélkül l i tur-
gikus dolgokban. 

Mindjár t ura lkodása második évében tör tént , 
hogy a bécsi pápai nuncius írásban felpanaszolta 
a fejedelemnek az ú j í t ásoka t , melyeket II. József 
részint már végreha j to t t volt, részint pedig te r -
vezett. 

A bécsi pápai követ ezen levelére 1781. 
deczember 19-én felelt Kauni tz herczeg kanczel-
lár a császár nevében.7) 

„A dogmat ikus és t i sz tán lelki ügyeken ki-
vül a pápának semmi h a t a l m a és tekin té lye az 
ál lamban. A miér t is oly visszaélések javi tása , 
melyek nem dogmat ikus természetűek vagy t isztán 
lelkiügyek, nem tar tozik a pápa jogköréhez. 
E r i n t e t t ügyeken kivül az á l lamban minden más 
tekintély és ha ta lom kizárólag a fejedelem joga, 
ugy, hogy egyedül neki van rendelk« zési joga 
ezekben. Es nem fogja t ű rn i a fejedelem, hogy 
valaki beavatkozzék oly rendelkezéseibe, melyek 
kétségen kivül őt illetik. Ilyenek az egyházban 
az emberi eredetű in tézmények, melyek a fejedel-
mek nyi l t vagy hal lgatag engedélyéből keletkez-
tek. Ezeket vá l toz ta tha t j a vagy el is törölhet i a 
fejedelem, ha a körülmények ugy k í v á n j á k / 

Ezen elvek jellemzik összes intézkedései t . 
Már Mária Therézia uralkodása idejében 

1774-ben elrendel te a kormány a német örökös 
t a r tományokban , hogy VII. Gergely pápa officiu-
mának azt a helyét, mely szerint Pontificibus 

') „Quia reformatio abusuutn, qui non concernunt 
Materias Dogmaticas aut pure Spirituales, non potest cle-
pendere a Summo Pontifice, qui exceptis dictis Materiis 
dogmaticis aut pure Spiritualibus, nullám aliam habet in 
Statu auctoritatem, ideo omnis alia auctoritas in Statu 
est privative Solius Principis, ita, ut ipse solus in Statu 
iure mandandi gaudeat . . . Princeps minime patieti.r, ut 
quis se in determinationes suas circa materias absque 
omni dubio privative ad Supremam potestatem Principum 
pertinentes ingerat. Hue autem pertinent omnia, quaecun-
que in Ecclesia sunt instituti Jiumani ; quaeque in ea non 
aliter stabilita sunt, quam concessione expressa vel tacita 
principum. Tales autem concessiones, ad instar cuiuscun-
que alterius Legis et alterius generis concessionis, possunt 
imo debent a Legislatore modificari, etiam de integro 
aboleri, quoties hoc aut ratio status, aut abusus aut diversae 
temporum exegerint c i rcumstant iae . . . Cum non possint classi 
iurium privative Summo Pontifici competentium accenseri 
iura ea, quae in contrarium per tot saecula Sanctae No-
strae Religionis erant de numero iurium privative Eppis 
competentium et ab ipsis inseparabilium, idcirco Mattas 
Sua per hoc. quod Suarum ditionum Eppis imposuerit, ut 
exercitium iurium originalium et indubitatorum sui mi 
nisterii résumant, abusum inconvenientiis plenum et iuri-
bus suorum subditorum summe praeiudiciosum sustulit." 
Egr i érseki levéltár, 294. csomó. 

151 

competit potestas Monarchas deponendi, fehér lappal 
kell á t ragasztani . 

Értesülvén II. József, hogy ezen periculosus 
et summae terrae Principi auctoritati perquam. 
iniuriosus locus még most is o t t van a breviáriu-
mokban, 1782. jul. 25-én megnyi t ja a régi 
rendeletet . 

Ugyanazon év okt. 5-én ki ter jeszt i a királyi 
tetszvény jogot az apostoli széktől nyer t búcsú-
ka t t a r t a lmazó Brévékre is. 

1783. nov. 2-án megti l t ja , hogy a kör-
meneteken szobrokat vigyenek. 

1784. szept. 20-án eltörli a tes tvérüle teket 
és j ámbor tá rsu la toka t . 

1785. ju l 25-én rendeli, hogy a perzselylyel, 
Kiingel-Beutel, csak vasárnapokon és ünnepeken 
szabad a t emplomban körüljárni , és pedig, nehogy 
a népet a j ta tosságában zavarják, az énekes 
mise előtt.8) 

1785. aug. 8. eltörli a körmeneteke t praeter 
Theophoric m et Diebus Rogationum. 

1785. decz. 20. az is teni t isztelet r end jé t sza-
bályozza. El törl i a Szentséggel való áldásadást 
az Ű r n a p j a nyolczadát, a 40 órai szentségimádást 
és a vasár- s ünnepnapokat kivéve, emi i te t t napo-
kon kivül nem szabad Szentséggel, cum Ostensorio, 
áldást adni, hanem csak is ciboriummal. A nagy-
hete t ezentúl a római r i tus szerint kell ta r tani . 

1786. febr. 4. eltörli a kiváltságos oltárokat, 
m e r t ezen o l t á roka t egyezte the t jük össze a 
józan kath. elvekkel. 

1788. febr. 12. előirja, hogy a most k i tör t 
török háború idejére mily könyö gést mondjanak 
a papok. 

„Nachdem die Umstände erfordert haben, 
der o t tomanischen Pfor te den förmlichen Krieg 
zu erklären : so haben Seine Maiestät aller-
gnädigst anzubefehlen geruhet, dass sowohl die 
in Kriegszeiten übliche Kollecte bei allen Messen 
eingelegt, als auch das betreffende Gebet bei 
den Abendandachten aller Orten ^ehalten 
weiden soll. 

A könyörgést magyar, német és tó t nyelven 
közölte a helytar tótanács . 

A magyar szöveget ide irom. 

8) „Circuitus pro Offertoriis, occasione Nuptiarum, 
Baptismatis, Sepulturae ac huiusmodi Occurrentiarum suf-
ferantur . In nulla Ecclesia praeter Gazophilacium, vulgo 
Opfer-Stock pro Pauperibus erectum nullum aliud eius-
modi Gazophilacium aut Pixis relinquatur." V. ö. ezekre 
nézve az 1780—1790. egri egyházmegyei körleveleket, 
melyek szórói-szóra idézik és közlik a kir. rendeleteket. 

*19 
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Könyörögjünk. Ur Isten, ki a hadaka t vezér-
led és benned bizóknak üldözőit ha ta lmas kezed-
del megrontod: segéllyed a te irgalmasságodhoz 
folyamodó szolgáidat, hogy ellenségeink dühös-
ségét lenyomván, véghetet len hálaadással di tsér-
jük Szent Nevedet. A mi Urunk st. 

Hogy minálunk Magyarországban meghagyta 
II. József a latin nyelvet a l i turgiában, ér thető . 
Mivel annyira buzgólkodott a német nyelv érde-
kében : ezen törekvésével el lentétbe jö t t volna, 
ha előirja a l i turgiában a nemzeti nyelvet. Arra 
pedig még sem volt bátorsága, hogy a l i turgiá-
ban, jelesen a misében Magyarországban a német 
nyelvet előirja. De czélt sem ér t volna legalább 
kezdetben ily rendelkezésével, mer t kevés ma-
gyarországi pap t udo t t németül . Egyébiránt ez 
időben a latin nyelv Magyarországban a műve-
lődés, kul tura , a törvénykezés, a nyilvános élet 
nyelve volt, melyet nyolczszázados gyakor la t 
szentesi tet t . Lehet , hogy idővel a misénél is 
e lőir ta volna a német nyelvet. Kezdetben csak 
a ka tonai és polgári ügyekben rendel te II. József 
fejedelem a német nyelvet hivatalos nyelvnek az 
egész monarchiában 1781. május 18 án kel t ha-
tározatával. Es pedig azzal a rövid megokolás-
sa l : „A lat in nyelv holt nyelv lévén, a magyar 
pedig á l ta lánosan nem használ tat ik, ez okból 
hivatalos nyelvvé a német j e l ö l t e t i k / Három év 
el tel tével tiszti h ivata l ra csak német nyelvben 
j á r t a s egyének választhatók. 1784. nov. 1-étől a 
gymnáziumba csak olyanok vé t e the t t ek fel, kik 
németül i rni-olvasni tud tak . 

Rendkivül czéltudatosan és ha tá rozo t t han-
gon szól az 1784. május 18. királyi rendelet , 9 ) 
mely a német nyelvet előirja. A rendelet szövege 
elárulja II. József fejedelem szándékát . Egygyé 
aka r t a a német nyelvvel forrasztani a birodalom 
különböző a jkú népeit, mikén t egy a franczia, 
angol és orosz nemzet . 

„Si hungara Yernacula in eodem Hungár iáé 
Regno, Par t ibusque illi adnexis communis foret , 
posset tum equidem in ipsis et iam pe t rac tandis 
publicis Negoti is illius usus fieri, ast no tum est, 
germanicam, illyricam cum multiplicibus illius 
Dialectis, i t em valachicam adeo perinde in usu 
esse, u t hungarica pro communi l ingua haberi 
omnino nequeat . Nullum proinde aliud Idioma, 
ac germanicum, quo alioquin ipsa Monarchia in 
cunct is mili taribus non minus, ac politicis Nego-

9) Érseki levéltár, 123. csomó. 

t i is ut i tur , p r j gerendis Negoti is deligi poter i 
Quanta inde in commune bonum dimanei 
Commoda, si in eadem Monarchia nonnisi unu 
vigeat idioma, a tque in illo solo Negotia exp 
diautur , quantopere cunctae to t ius Monarchie 
Pa r t e s arct ius invicem connectantur , ac Accola 
illius propiore F ra t e rn i t a t i s Vinculo invicei 
iungantur , facile quisque perspiciet, a tque ubert ir 
galUcae, anglicae, et russicae Nationis Exempli 
convincetur." 

Az 1784. királyi rendelet ér te lmében 1785 
nov. elsejétől a vármegyéknek ós királyi váró 
soknak német nyelven kel le t t ügyeiket intézniök 
Az országgyűlésen is német nyelven folynak 
majd 3 év múlva a tá rgyalások. És mindenkinek 
meg kel le t t tanulnia a ném t nyelvet e rendelet 
szerint, a ki akár a vármegyén akár egyházi 
t é ren h iva ta l t a k a r t elérni. 

Mivel ezen rendelet föl tét lenül megkövetel te 
minden tisztviselőtől a német nyelv tudását , 
azt h i t te II. József fejedelem, hogy ké t év 
múlva már bá t r an e lőí rhat ja a német nyelv 
használa tá t a l i turgia terén is. Azon hitben, 
hogy ké t év a la t t többé kevésbbé meg tanu lha t t ák 
a papok a néme t nyelve t : 1786. márczius 21-én 
1058/13226. sz. a la t t meghagyta a n gyár 
püspöki karnak, hogy a lelkipásztoroknak a 
keresztség és utolsókenet szentségét német nyelven 
kell ezentúl a magyar ka th . t emplomokban 
kiszolgáltatniok. 

De ezen rendele té t ha t hót múlva vissza-
vonta II. József fejedelem 1786. május 2-án 
1524/19330 sz. a la t t kel t rendeletével. 

„Clementer visum est Sacratissimae Suae 
Maiestat i ab ea benigna dd-o 21-ae Mensis 
Márti i Nro 1058/13226 in t ima ta Intent ione Regia, 
vi cuius Linguae Pat r iae 1 0 ) prae la t ina in Ad-
minis t ra t ione Sacramentorum usus, ac P lanum 
quoddam conficiendi cujusdam in Regno Hungár iáé 
vigent ibus Linguis Rituális e laborandum prae-
cipiebatur, recedere." u ) 

Nagyon érdekes, mint tesznek tanúbizonysá-
got a vármegyék ezen kir. határozat ellen való 
fe l i ra ta ikban a la t in nyelv mellett , melyet köz-
ügyeink élő nyelvének neveznek. 

Példának idézem Heves vármegyének 17S4. 
junius 28-áról kelt fel i ratát . 

„Minden várakozást haladó nagy lelki me g 

10) Hazai nyelvnek nevezi itt a német nyelvet. 
n ) Egri érseki levéltár 123. csomó. 
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az értelemnek és akaratnak hozzájárulása nélkül nem 
lehetséges. 

Ezen közreműködésre, a hivő érzületnek megújí-
tására és szent és üdvös föltételek keltésére és szilárdí-
tására az egyházi év semmi más időszaka nem oly alkal-
mas, mint a szent böjti idő, a mely éppen most közeledik. 
Ezen időnek mindenek előtt azon rendeltetése vagyon, 
hogy a bűnöst jobbra hangolja, az elveszett, eltévedett 
tékozló fiút az atyának ismét visszaadja. Azért — kedves 
hivek! — üdvös leszen, még megfontolunk: mit kell 
nekünk, a mi részünkről tennünk, hogy a penitenczia-
tartás szentségét méltóan és üdvösen vegyük fel, hogyan 
kell gyónnunk, hogy jól gyónjunk? 

Mindenek előtt figyelmeztetlek, keresztény hivő, hogy 
ha a penitencziatartás szentségéhez méltón akarsz járulni, 
ezt nem teheted Isten különös segitsége nélkül, a Szent-
lélek kegyelmére van szükséged. „Nélkülem semmit sem 
tehettek" 3) mondja az Üdvözítő. Igen, még egy jámbor 
gondolatra sem vugyunk képesek a magunk erejéből, 
hanem Isten segítő malasztjára szorulunk. Mennyivel 
inkább reá szorulunk, tehát akkor, a midőn teendőink 
között a legfontosabbat, a megigazulás munkáját akarjuk 
elvégezni ! Azért mindenek előtt imádkoznunk kell. A 
gyónás napján minden gondolatunk már ébredésünktől 
kezdve Istenhez legyen irányozva, és vigyáznunk kell, 
hogy el ne szórakozzunk, mindent, a mi figyelmünket 
másfelé terelhetné, elkerüljünk, s azután leborulva a vég-
telenül szent és végtelen jóságú Isten fölséges szine előtt, 
kérjük benső alázattal és őszintén a Szentlélek Isten 
megvilágosító kegyelmét. Valamiképpen a nap világos-
ságot kölcsönöz a mi szemeinknek, ugy világítja meg az 
Isten kegyelme a mi lelkünket, hogy minden elkövetett 
bűnét fölismerje, Azután igy imádkozunk: »Jöjj el, 
Szentlélek Ur Isten! világositsd meg értelmemet, hogy 
minden bűnömet tisztán megismerjem, inditsd meg szive-
met, hogy azokat igazán megbánjam és őszintén meggyón-
jam, s erősitsd meg akaratomat, hogy magamat igazán 
megjobbítsamLegyünk rajta, hogy ne csak külsőleg 
mondjuk e szavakat, hanem egyszersmind bensőleg iga-
zán át is érezzük. 

Azután fogjunk lelkiismeretünk megvizsgálásához. 
Minden súlyos bűnt, a melyet Isten előtt elkövettél, meg 
is kell gyónnod, megemlítve egyúttal azok számát és 
azon körülményeit, a melyek a bűn nemét módosítják. 
Hogy e követelménynek megfelelhess, vizsgáld meg 
magadat komolyan és nagy gonddal. Hacsak ritkán gyó-
nunk, könnyen azon veszély fenyegethet bennünket, 
hogy csak egy-két felületes, odavetett szóval be szeretnők 
érni, és pedig rendszerint azért, mert lelkiismeretünk 
megvizsgálását csak fölületesen, elhamarkodva végeztük. 
Legyünk tehát, kedves hivek ! a lelkiismeretvizsgálásában 
gondosak és lelkiismeretesek, főkép, hogyha már régeb-
ben nem gyóntunk. Kérdezzük főleg, milyen volt utolsó 
gyónásunk ? Nem hallgattunk-e el valami fontosat tudva 
és akarva álszégyenből ? Ha netán ugy volt, akkor utolsó 
gyónásunk nem volt érvényes és méltó, s azt új ra ismé-
telnünk kell. 

• Vegyétek azután a gyónási tükröt kezetekbe, azt a 
melyet maga az Ur irt vala, a tiz parancsolatot, és kér-
dezzétek magatoktól minden egyes parancsolatnál, mit 
vétettetek ellene gondolatban, szóval avagy cselekedettel? 

Ne mentegessétek és szépítsétek a bűnt, mert rászed-
hetitek ugyan vele a földi birót, de Istent rá nem szed-
hetitek. Előtte nyilvánvalók még legtitkosabb gondolataink 
és kívánságaink is ; azért fürkészszétek ki még legtitkosabb 
gondolataitokat i s : nem voltak-e hitetlen és kétkedő 
gondolataitok, illetlen és tisztátlan vágyaitok és gerje-
delmeitek, nem voltatok-e irigyek, kevélyek, haragosak, 
vagy haragtartók és boszuállók? Epugy menjetek végig 
az anyaszentegyház öt parancsolatán és vizsgáljátok meg 
magatokat jelesül, nem estetek-e idegen bűnbe? Nem 
adott-e könnyelmű szavatok, beszédetek és botrányos 
viselkedéstek másnak alkalmat a bűnre? Mert, tudd meg, 
keresztény hivő, hogy ha a te vétked mást bűnbe ejtett, 
arról egykoron Isten előtt számot kell majd adnod. 

Vedd figyelembe különösen állapotod és hivatásod 
kötelmeit miként teljesítetted ? Mint atya, vagy anya ker. 
kath. módon nevelted-e gyermekeidet ? Gondoskodtál-e 
róluk ugy, a mint ker. kath. atyának, vagy anyának 
kötelessége? Ha cselédeid vannak, kérdezd lelkiismeretedet, 
őrködtél-e fölöttük kellő szigorral és teljesitetted-e irántok 
való kötelmeidet ? 

Azután vizsgáld meg, teljesitetted-e hivatásbeli kötel-
meidet mint hivatalnok, vagy tisztviselő, biró, előljáró, 
vagy alattvaló ? És necsak azt kérdezd magadtól : mit 
vétettél cselekedettel, hanem azt is és pedig kiváltképen 
azt, mit vétettél vétkes mulasztással? Mily sokat tehet-
nénk hivatáskörünkben foglalkozásunk, működésünk terén, 
ha vétkes mulasztásunkkal, közömbösségünkkel mindent 
le nem rontanánk? Ne teledjük a tétlen szolgája példá-
ját, a ki — mint az Üdvözítő mondja — egy girát kapott 
urától, de azzal nem sáfárkodott, hanem elásta a földbe ? 

Oh! vajha adná Isten, hogy e szent böjti idő szol-
gálna alkalmul mindnyájunknak arra, hogy lelkiismere-
tünket mindnyájan gondosan és jól megvizsgálnók ! 

Azonban az még nem elegendő, hogy bűneinket 
mind megismerjük. Hanem a fő, hogy azt meg is bánjuk, 
és komolyan erős fogadást tegyünk, hogy életünket meg-
jobbítjuk. 

A bánat benső fájdalom és szomorúság, a melyet 
elkövetett bűneink miatt érzünk s ' egyszersmind azon 
utálat, a melylyel azoktól elfordulunk. Ez a bánat és 
szomorúság a legfőbb kellék arra, hogy bűneinknek 
bocsánatát megnyerhessük. E nélkül valamint már az 
embereknél, ugy és főkép Istennél bűneinknek bocsánatját 
nem is remélhetjük. Azonban hogy e bánat üdvös és 
hasznos is legyen, nem elég, hogy csak külsőképen bán-
juk bűneinket, hanem a bánatnak bensőnek is kell lennie 
azaz egész bensőnket át kell járnia. „Szaggassátok meg 
sziveiteket és ne ruhái tokat !" 4 ) mond az Úr Joel prófé-
tánál. És csak a „töredelmes és alázatos szívre néz az 
Isten" 5J De ez is oly kegyelem, a melyet az Istentől 
kell kérnünk. 

3) Mát. 23, 37. 
4) Joël 2, 13. 
5) Zsolt. 50, 14. 
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indulással és megle etéssel értettük meg a német 
nyelvnek három év letelte után, hivatalos nyelvvé 
emelésére szóló rendeletét, a holt nyelvnek minősi-
te t t latin ésaközhasználatban nem levő magyar he-
lyébe. Annál érzékenyebben és fájdalmasabban vesz-
szük e hirtelen változást, mert felséged ősi jogaink-
nak kiváltságainknak épentartását igérte meg 
trónralépésekor. Már pedig a latin nyelvnek hi-
vatalos használatból való kiküszöbölésével nyolcz 
százados gyakorlatunk, municipális törvényes jog-
szokásaink, sőt világos törvényeink sértetnek 
meg, és a nemzet részére azon gyászos ut készít-
tetik elő, melyen haladva a jövendőben, nemcsak 
múltjának emlékeit nem érti meg többé, de nem-
zeti nyelvét is feledni fogja. A latin nyelv hasz-
nálata nálunk századokon át folyván, közügyeink-
nek élő nyelvévé vált.12) 

Hasonló értelemben nyilatkoztak, Szabolcs 
vármegye 1784. junius 17-éről, Pozsony vár-
megye julius 1 -érői, Grömör vármegye julius 20-
áról kelt felirataikban. 

Ily körülmények között természetesnek talál-
juk, hogy II. József fejedelem meghagyta a 
magyar katholikus egyháznak a latin liturgikus 
nyelvet. 

Olaszországban is megnyilatkozott a kor 
szelleme. Lipót, toskánai nagyherczeg, II. József 
császár testvére pártfogása mellett Ricci Scipio 
prato-pistojai püspök 1786-ban egyházmegyei 
zsinatot t a r to t t Pistojábav, és tiz nap alat t számos 
határozatot hozott Jansen, Quesnell ós a galli-
kán elvek szellemében. Jelesen kimondták, hogy 
a pásztorok a hi vek közönségétől nyerik hatal-
mukat ; a püspökök joghatósága egyházmegyéik 
kormányzásában minden más hatalomtól függet-
len stb. A többi között a nemzeti nyelv haszná-
latát a liturgiában is sürgette ez a zsinat. 

VI. Pius pápa Auctorem fidei kezdetű dog-
matikus bullájával kárhoztatta a pistojai álzsinat 
tételeit. 

A liturgikus nyelvről 33. és 66. tételében 
rendelkezik a zsinat. 

VI. Pius pápa következőleg kárhoztatja 
ezeket a tételeket. 

„Propositio XXXIII. synodi, qua cupere se 
ostendit, ut causae tollerentur, per quas ex parte 
inducta est oblivio principiorum ad liturgiáé ordi-
nem spectantium, revocando illám ad maiorem 

12) Szederkényi Nándor, Heves vármegye története. 
IV. kötet, 286. 1. 

rituum simplicitatem, eam vulgari lingua exponendo 
eb elata voce proferendo, quasi vigens ordo litur-
giáé ab Ecclesia receptus et probatus aliqua ex 
parte manaset ex oblivione principiorum, quibus 
illa regi debet: temeraria, piarum aurium offen-
siva, in Ecclesiam contumeliosa, favens haeretico-
rum in eam conviciis." 

LXVL Propositio asserens: „Fore contra 
Apostolicam. praxim et Dei consilia, nisi populo 
faciliores viae pararentur, vocem suarn iungendi 
cum voce totius Ecclesiae" — intellecta de usu 
vulgaris linguae in liturgicas preces inducen-
dae: falsa, temeraria, ordinis pro mysteriorum 
celebratione praescripti perturbativa, plurium malo-
rum facile product rix.13) 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs. Nagyböjti főpásztori szózat. — (Vége.) 
Mikor Dávid, a nagy király, elesett és Berzabével 

vétkezett, jól tudta, hogy az Isten törvényei ellen vétett, 
de el akarta e gondolatot magában fojtani, szórakozást 
keresett a világ örömeiben. De Isten elküldé hozzá 
Náthán prófétát, hogy bűnére emlékeztesse. Es midőn ez 
szemei elé állította bűnének nagyságát, a vétkes király 
igy kiáltott f e l : „vétkeztem az Ur ellen<í.1) Mire mintha 
felnyílnának szemei, egyszerre látja bűneinek nagyságát 
és utálattal fordul el a bűntől és azon elhatározása támad, 
hogy azt soha el nem követi többé ! íme ! ez a bünval-
lomásnak, a beismerésnek áldásos hatása és következ-
ménye. Gyógyít és helyreállít, fölemel és újjáteremt, meg-
ifjitja és örök életre neveli az embert. 

Ne mondja senki, hogy csak a műveletlen népnek 
való a gyónás! Hol találkozunk több önámitással és fél-
szegséggel, mint éppen a müveit osztálynál? Nagyon jól 
tudta Krisztus Urunk, miért mondotta azokról az írás-
tudókról és műveltekről: „ti fehérre meszelt sir ok" és 
„koporsók, melyek telve vannak a holtak csontjaival" \2) 
Tisztítsátok meg előbb magatokat és akkor mondjátok, 
hogy ti jobbak vagytok amazoknál ! Éppen a művelteknek 
van legnagyobb szükségök az önismeretre és a lelki 
számadásra vagyis gyónásra, mert sehol annyi szenvedély 
és bűn, sikkasztás és lopás, csalás, káromlás, uzsoráskodás, 
rágalmazás és paráználkodás elő nem fordul, mint éppen 
az úgynevezett művelt osztálynál! 

Hogy azonban a penitencziatartás szentsége reánk 
nézve üdvös és áldásos is legyen azaz megteremje kivánt 
gyümölcseit, nem elég azt csak bármily módon, hanem 
méltóan, jó előkészülettel és kellő érzülettel szükséges azt 
felvennünk. Mert, hiszen, a töredelemek lelki megujidással 
kell összekötve lennie, már pedig ez lelki tehetségeinknek, 

13) Hettinger, Die Liturgie der Kirche, 3. S. 
») Kir. II. 12, 13. 
2) Mát. 23. 27. 
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Azért is tapasztaljuk, hogy az egyház szünet nélkül 
azon van a böjti időszakban, hogy a bűnös emberiséget 
részint imáival, szent olvasmányaival, szent beszéddel 
bűnbánatra indítsa, részint imáikban Istentől egyenesen 
kéri a szegény bűnösök számára, mint kiváló nagy aján-
dékot, az igazi töredelmes és tökéletes bánat nagy kegyel 
mét. Sőt azt mondhatnók, hogy az egész nagyböjti idő 
folytonos és szakadatlan serkentés a bűnbánatra. Azért 
hinti be hamuval az egyház a hivő keresztény homlokát 
is, hogy emlékeztesse a bűnbánatra. Emlékeztet bennünket 
reá, hogy eszünkbe jusson, minő feledékenyek és hűtlenek 
voltunk a kisértet idején. Hányszor nem Ígértünk Istennek 
hűséget és hányszor fogadtuk, hogy szeretjük őt és ha a 
kísértés órája elérkezett, hűtlenül megszegtük igéretünket ! 
Es mily hálátlanok voltunk iránta ! Kimondhatatlanok 
mindama jótétemények, a melyekben egyedül az ő végtelen 
jóságából és irgalmából részesültünk és mi hálátlanul 
ellene szegültünk és bántalmaztuk őtet. De itt van az 
ideje, hogy most a tékozló fiúval felkiáltsunk: „ A t y á m ! 
vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, 
hogy fiadnak neveztessem.11 

Ily érzelmekkel és ily föltételekkel boruljunk le a 
gyóntatószék elé, az Úr szolgájának lábai elé, és az Úr 
megfogja bocsájtani bűneinket. 

De szükséges végül még az erős fogadás és az elég-
tétel is. Mert addig, mig az elkövetett hibát jóvá nem 
tettük, Isten nem bocsájtja meg bűneinket. Meg kell 
tehát utálnunk a bűnt és föl kell magunkban tennünk, 
hogy a bűnre vezető alkalmat, a rossz szokást elhagy-
juk és mindazon eszközöket felhasználjuk, a melyek 
életünk meg jobbítására szükségesek. A felebarátunknak 
okozott kárt pedig jóvá kell tennünk. Ha tehát, rágal-
maztuk, a rágalmat vissza kell vonnunk és felebará-
tunk becsületét helyre kell állítanunk. Ha jószágában 
megröviditettük, az idegen jószágot vissza kell adnunk. 
Csak igy remélhetjük, hogy az Istennel teljesen kien-
gesztelődünk ! 

Ha pedig Istennel kiengesztelődtünk, akkor arra 
ügyeljünk, kedves hivek ! hogy megszokott bűneinkbe, 
kedvencz szokásainkba vissza ne essünk. Ragadjunk meg 
azért minden alkalmat és minden eszközt, hogy a töké-
letesség utján minél előbbre jussunk, ne pedig hogy régi 
szokásos bűneinkbe újra vissza essünk, nehogy — mint 
az Üdvözítő mondja — „későbbi állapotunk rosszabb 
legyen, mint az előbbi".*) 

Midőn az Üdvözítő látta, hogy mennyi bűn terheli 
a népet, könnyezve felkiáltott: u Jeruzsálem ! Jeruzsálem ! 
mely megkövezed a prófétákat és megölöd azokat, akik 
hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, 
mint a tyúk összegyűjti csirkéit szárnyai alá, — de te 
nem akartad!"1) íme! én is ugy szólok hozzátok — 
kedves hivek! — és kezeimet összetéve, könyezve, esdve 
kérlek benneteket, használjátok föl ezen szent böjti időt, 
a mely különösen alkalmas a magábaszállásra és elmél-
kedésre és térjetek magatokba, tartsatok bűnbánatot, a 
mig nem késő! 

6) Mát. 12, 45 
7) Mát. 23, 37. 

Egyebekben pedig imám és áldásom kisérjen mind-
nyájotokat és az Úr áldása szálljon mindnyájotokra ! 

Pécsett, 1897. Gyertyaszentelő ünnepén. 
Troli Paulai Ferencz, 

káptalani hely nők, nagyprépost, trebinjei vál. püspök. 

Róma, márcz. 1. XIII. Leo beszéde nevenapja és 
koronázásának évfordulója alkalmából. — 

Ma, márczius 1-én reggel fogadta ő szentsége a 
trónteremben a szent collegium üdvözletét a czimben 
kifejezett évfordulók alkalmából. Oreglia di S, Stefano 
Lajos bibornok, a szent Collegium dékánja üdvözletet 
olvasott fel a pápa előtt, melyben visszapillantást tett 
XIII. Leo pápasága 19-ik évére, feltüntetve ő szentségé-
nek főbb tetteit s kérve az Istent, hogy tegye hosszúvá 
ő szentsége drága életét, a mely a maga érdemeivel és 
dicsőségével a pápaság, az Isten dicsőségét gyarapítja. 

A pápa a következő beszéddel válaszolt : 
Szeretetök megújított tanúsítása gondolatunkat pápa-

ságunk mindennapi gondok közt lefolyt körére irányítja. 
A teher állandóan nehéz: az ut pedig idáig hosszú vala. 
Isten egyedül látja és tudja vájjon hivatalunk magasz-
tosságának és szolgálatunk nagy idejének kellően meg-
felelt-e részünkről a végzett munkák termékenysége. Ha 
sikerült valamit tennünk a lelkek üdvére, kik Tőlünk 
várják az élet igéit, akkor azért egy szívvel-lélekkel 
dicsérjük az Urat, ki hatalmas és jóságos erejével támo-
gatta gyöngeségünket. 

Ön, bibornok ur, megemlítette az anyaszentegyház 
egységét, mely juniusi encyklikánk tárgya volt. Ez ok-
iratban a katholikus lelkiismeret épülésére és erősítésére 
tüzetesen fejtegettük ama magasztos tárgyat, de egyúttal 
más czélt is tartottunk szem előtt. Szándékunk volt, hog-y 
Isten segítségével azon nagy igazságok minden, tőlünk 
elszakadt testvéreink szivébe hatoljanak. Mert a keresztény 
egység visszaállítása, az egyháznak e legfőbb czelja és az 
előbbi pápák szakadatlan vágya egyszersmind a mi lelkünk 
legforróbb kívánsága, miután a szeretet szelleme folyton 
egyformán él Krisztus egyházában. Csakhogy e vállalkozás 
nagyon is fáradságos; de Isten, ki mindent megtehet, 
állandóan ott őrködk az igazság apostolainak oldalánál, 
hogy fáradozásukat megáldja és termékenyítse. Ezenfelül, 
ha a bizalomteljes és állhatatos imádságnak tett csodá-
latos Ígéretekre gondolunk, vigaszteljes reménységet 
nyújtanak azok az esdő könyörgések, melyeket e szent 
czélból ezer és ezer nagylelkű hivő küld a keresztény 
világ minden részéből ég felé. — És, emberileg véve a 
dolgot, az idő jellege alkalmasabbnak látszik táplálni a 
reményt, mintsem talán kioltani. A mai nemzedékeket 
ugyanis egyesülésre vivő mozgalom fogta el és vezérli; 
a kultura vívmányai mindenütt terjesztik a gondolatok, 
szokások és törekvések rokonságát és összhangját. Népek 
és népek között, melyek eredetökre és nyelvükre nézve 
különbözők, melyeket végtelen tengerek és szárazföldek 
választanak el egymástól, a testvériség oly élénk érzete jut 
érvényre, melyet más évszázadok rem ismertek. A jó 
Isten, ki bölcseségében minden dolgot, még a rosszat is 
jóra fordíthatja, miért ne alakithatná és kormányozhatná 
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ezeket az emberi hajlamokat a megjövendölt vallási 
egység előnyére? 

Az anglikán papszentelés érvényessége fölött rövid 
del ezelőtt hozott Ítéletünk kimondásánál sem vezetett 
Minket más szándék, mint az óhajtott egyesülés akalvá-
lyai egyikének elbáritása. Lényegében egy, már autori-
tative eldöntött ügyről volt szó ; de az utóbbi években 
találtattak egyesek, kik ezt az ügyet ismét szóba hozták. 
Az időszerűtlen polémiák kétséget támasztottak ; a két-
ségek az egyiknél csalatkozást szültek, a másiknál a 
lelkiismeret megzavarodását és nyugtalanságát. Az előbbi 
döntések kézenfkvő és becsületes magyarázása elég lett 
volna arra, hogy a visszásságoknak vége vettessék. Hogy 
azonban mégis egyrészt a jóhiszemű tévedőknek megad-
juk a szükséges felvilágosítást és másrészt a szofisztikus 
elferditéseknek elejét vegyük, elhatároztuk, hogy a tények 
és körülményeik megvizsgálását újból felveszszük. 

A megtámadhatlan okmányok alapján eszközölt, 
tanulmányozás hosszú ideig tartott, pártatlan, pontos volt, 
a mint ezt a szentszéktől ily fontos ügyben el lehet várni. 
Azért, ha ezen szavainkat fiaink a brit birodalomban 
meghallhatnák, a Jézus Krisztus szeretetére kérjük őket, 
ne adjanak helyet hamis aggodalmaknak, hanem legyenek 
meggyőződve, hogy egyedül a kötelesség hajthatatlansága 
parancsolta. Nekünk azon Ítéletet, mely nem más, mint az 
igazság tiszta és végérvényes kifejezése. 

Es az egyetértésre vonatkozólag, bibornok ur, arra 
is emlékeztetett Minket, a mit néhány év előtt, fiainkra 
nézve Francziaországban, az okos buzgalom érdeke sugallt. 
Ezen intézkedésnél szándékunk, csakis a nagy szellemi érde-
kekre lévén irányítva, eltekintett a potitikától és annak 
viszálykodásaitól. A mi szivünkön feküdt és egyedül 
szivünkön fekszik, az, hogy a kedélyeknek nemcsak 
meddő, de a vallás és az egyház ügyére nézve ártalmas 
egyenetlenségét éltávolitsuk. Álta! ános utmutatás hatás-
talan lett volna; gyakorlati utasításokkal kellett őket 
megerősíteni. Eszerint az alkotmányszerü és törvényes 
alapot olyannak jelöltük meg, melyen mindenkinek a 
közös vallás-erkölcsi jólétet kelljen munkálnia. Sokak 
értelmessége és jóakarata eleget te t t felhívásunknak ; de 
ha az egyetértés egész és teljes, a mozgalom egyöntetű 
lett volna, a haszonnak mily teljességét húzta volna ebből 
Francziaország és az egyház ! 

Kisebb jelentőségű gond, de más tekintetben hasznos 
volt a Borgia-termek restaurálása, melyek Ráfael képeivel 
gazdagittattak, melyek ott és Sienában aunyi nyomát 
mutatják a művész ügyességének. A művészetet feloldat-
lan kötelékek fűzik a kereszténységhez, mert a hitben u j 
mspirácziót s azegyháznál és pápáknál nagylelkű olta-
lomra talált. Hiu az a gondolat, bogy a lángész szabad 
röpte rosszul egyezik a dogmák változbatatlacságával. 
Elég arra a Vatikán, hogy az igaz szépnek és igaz val-
lásnak csodás összeköttetését bizonyítsa. 

Fogadja a szent collegium köszönetünk és atyai 
szeretetünk kifejezését s egyúttal apostoli áldásunkat, 
melyet a püspököknek, prelátusoknak és a többi összes 
jelenlevőknek is kiosztunk. 

KATH. TEVEKENYSEG. 
A „Budapesti Katii. Kör" közgyűlése. 

Proviclencziális j e lek közt t a r to t t a mul t szerdán 
a „Budapes t i Kath : K ö r " nyolczadik közgyűlését. A Gond-
viselés kedvezésének egyik je le az, hogy ez a mostani 
közgyűlés az utolsó, melyet a főváros nagyra h iva to t t 
egyet len kath . köre bérel t helyiségben ta r to t t . J ö v ő 
m á j u s b a n a kör már sa já t pa lo tá jába költözik át, hogy 
megkezd je az eddiginél is hatásosabb működését . A 
Gondviselés kedvezésének másik jele az alelnök beszé-
dében le t t nyi lvánossá. Há la legyen az I s tennek ! A 
budapes t i ka th . körrel- léha ko runk uralkodó szabad-
elvűs ége nemcsak hogy nincs megelégedve, de sőt szo-
ronga tn i és üldözni kezdi azokat, a kik a kath. körön 
át Kr isz tus igaz tan í tványa i és követői akarnak lenni, 
hogy megmentsék Magyarországnak a keresztény czivi-
lizáczió áldásait . — A kath. kör ha ta lommá növekedet t . 

A nevezetes közgyűlés következőleg folyt le : 
Esterházy Miklós Móricz gróf elnök a gyűlés t 

következő lelkes beszéddel ny i to t ta m e g : 
Tiszte l t közgyűlés ! 

A közgyűlést megnyi tom. 
T. közgyűlés ! A budapes t i kathol ikus kör t. t ag-

ja i jó indu la tának tu l a jdon í tom azt, hogy va lahányszor 
abban a szerencsében részesülök, hogy néhány szót 
in tézhetek .a közgyűléshez, megengedik nekem, hogy 
inkább az általános helyzettel , min tsem szorosan véve 
a kör belügyeivel foglalkozzam. E z ta lán hiba részem-
ről, de mél tóztassanak meggyőződve lenni arról, hogyha 
t ény leg n e m munká lkodha tom is fo ly ton együ t t önök-
kel, ugy, min t azt szivem mélyéből k ívánnám, azért 
mégis mind ig önökkel együ t t érzek és önökkel együt t 
tö rekszem arra, a mi a budapes t i ka thol ikus körnek 
és a Magyarországon fennálló összes kathol ikus köröknek 
végczé l j a : hogy a ka thol ikus vallást, a keresztény 
szellemet ebben az országban ter jesszük. (Elénk 
helyeslés.) 

Midőn ma a budapes t i ka thol ikus kör nyolczadik 
rendes közgyűlését megnyi tom, enged jék meg, hogy 
visszaéljek (?) szives türelmükkel és k i tá r jam önök előtt 
mindazt , a mi szivemet nyomja , hogy e lmondjam, mik 
a reményeim, de elpanaszol jam azt is, mik a csalódá-
saim és a keserveim. (Ha l l juk ! Hal l juk! ) 

Igen t. ura im ! Mi a ka thol ikus mozgalom mun-
kásai vagyunk. Azér t alakult e kör nyolcz évvel ez-
előtt, hogy drága hazánkban a kathol ikus erőket , a 
ka thol ikus elemeket, a ka thol ikus férf iakat csoportosítsa, 
hogy közös erővel harczol junk azon szellem ellen, mely 
szép hazánkban felül kerekede t t és mely a tö rvény-
könyvbe igtatot't e szavakban nyer t k i fe jezés t : „fele-
kezetnélkül i állam." 

A tö rvényt t isztelni kell. A törvények előtt meg-
ha j t unk valamennyien. E n most poli t ikáról beszélni 
nem akarok, nem is f o g o k ; de enged jék meg, igen 
t . uraim, hogy önökhöz, min t ez ország polgáraihoz 
azt a kérdés t i n t ézzem: ha fe lekezetnélkül i az állam, 
akkor mivel kárpó to l ják az országnak vallásos érzelmű 
lakosait , ha e lvonják tőlük azon igazságokat, melyek 
a keresztény t anokban rej lenek. 
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Gyakran ha l lha t tuk azt, hogy a vallás tana i istá-
po l ják ugyan a tá r sada lom alsóbb rétegei t , t ámasz t 
n y ú j t a n a k azoknak, kik a mindennap i élet szenvedé-
seivel küzdenek ; de azoknak, a kik abban a szerencsés 
he lyze tben vannak, h o g y t ágabb ismeretekre , n a g y o b b 
képzet tségre, t udományosság ra t ehe t tek szert, azoknak 
elég az erkölcstan és a bölcsészet . 

Hát , igen t. uraim, t ek in t sünk szét ez országban ; 
ta lá lunk-e a bölcsészetben elég támasz t arra, hogy 
ha tá rozot t i rányt szabhassunk az országnak a poli t iká-
ban, a közéletben és a családi é le tben ! É n ezt taga-
dom. Részle tezni nem akarom, de h iva tkozom azokra 
a je lenségekre , me lyeknek mindennap , minden órában 
tanúi vagyunk . Hanya t l ik az erkölcsiség ebben az 
országban, hanyat l ik az ál lamban, hanyat l ik a társada-
lomban, hanyat l ik a családban. (Igaz ! U g y van !) 

E s a midőn mi, ka thol ikusok országszerte moz-
galmat indi to t tunk, hogy ezeket a kóros á l lapotokat 
orvosoljuk, akkor azt mond ják , hogy mi a közrendet 
t á m a d j u k meg, hogy az állam törvénye i ellen küz-
dünk. Igenis, n e m tagadom, mi küzdünk azon törvé-
nyek ellen, melyeket az ' országra nézve károsoknak, 
vész thozóknak ta r tunk . E z a lkotmányos j o g u n k . ( Igaz! 
U g y van!) D e ezzel nem t á m a d j u k m e g a közrendet . 

Mi a czé lunk? Az, h o g y a keresz ténység tanai 
ismét gyökere t ve r j enek az országban. Mi nem elég-
szünk m e g azzal, a mi t m i n d e n n a p o lvasha tunk a hír-
lapokban, a mib h a n g o z t a t n a k a közéle tben, hogy az 
állam fo ly ton ér intkezik a val lásfelekezetekkel . Az 
ér intkezés nem elég. Mi azt akar juk , hogy a keresz-
t ény tanok legyenek alapjai a hazai tö rvényeknek , hogy 
e haza minden polgára n y u g o d t le lki ismeret te l és tel-
j e s megnyugvássa l t i sz te lhesse az ország törvényei t . 

De n e m áll az sem, a mi t r eánk fognak és a mi t 
már megczáfol t a magyarországi ka tho l ikusok f e j e : 
Magyarország herczegpr imása, hogy mi állami vallást 
követelünk. Mi nem köve te lünk semmit, csak azt, h o g y 
j o g a i n k a t az állami ha tóságok is e l ismerjék és azoknak 
érvényt szerezzenek, hogy minke t jogainktó l m e g ne 
fosszanak. (Elénk helyeslés.) 

Arra nézve, hogy ezt miképen é r jük el, el térők a 
nézetek. Vannak, a kik szem előtt t a r tva ezt a latin 
közmondás t : „ora et labora," ennek csak első részéhez 
fo lyamodnak : „ora," de nem alkalmazzák a másik 
r é s z t : „et labora." Már pedig, igen t. uraim, ez a köz-
mondás csak akkor életre való, csak akkor felel m e g 
az élet követe lményeinek, ha mindké t részét köve-
t e l j ü k : „ora et labora." (Zajos helyeslés.) 

Az Ur I s ten m e g fog minke t segiteni, de csak 
akkor, ha azt lát ja, hogy van bennünk te t te rő . É s igen 
t. uraim, meg vagyok róla győződve, hogy ha az egész 
ország azt fogj a tapasztalni , hogy a kathol ikusok, nem-
csak imádkozni tudnak, de tudnak dolgozni, működni , 
alkotni i s : akkor a közvélemény velünk lesz. (Élénk 
helyeslés.) E s akkor hozzánk fognak csatlakozni azok 
a j ámbor lelkek is, a kik egyelőre csakis imádkoznak. 
(Tetszés.) 

Tekin tsünk körül a gyakor la t i é le tben : mi a kö-
vetkezménye a felekezetnélküli á l lamnak? Az, hogy 

elenyészet t minden auktor i tás (Igaz ! Ugy van !) mely 
a keresz tény vallás tanain alapul, mer t Is tentől szár-
mazik minden hatalom. Elenyésze t t egyházunk alap-
elve : a hierarchicus elv. 

Némelyek fe l fogása szerint ez a nihilizmus. Nem 
akarom ezt ma bővebben taglalni. De mi a n ihi l izmus? 
Nem egyéb, min t az, hogy az emberek nagy része a 
mul ta t elfelejt i , a j e len t nem ismeri, a jövőtől nem 
remél semmit . E z t az irányt, igen t . uraim, kathol ikus 
ember n e m követhe t i . Mert val lásunk főelve, hogy 
hiszünk, r emény lünk és szeretünk. Hiszünk az Ur Is ten-
ben, ki től minden hata lom származik, ki az auctori-
tásnak kis forrása, szere t jük fe lebará tunkat és remé-
lünk egy j o b b jövőt . De b izunk a m a g u n k erejében is-

Igen t. ura im ! H a azt a czélt el aka r juk érni, 
h o g y szen tegyházunk tanai gyökere t ve r jenek a köz-
é le tben és a tá rsada lomban, vissza kell á l l í tanunk azt, 
a mi t a j e len leg ura lkodó irány l e rombol t : az auctori-
tás i ránt i kegyele te t és t iszteletet . 

É s mi t t apasz t a lunk? Igen nehéz, t . uraim, e 
t e remben , a h o n n a n a pol i t ika ki van zárva, a kellő 
par lament i k i fe jezés t megta lá ln i gondola ta im kifeje-
zésére. Azt t apasz ta l juk , hogy azok, kik megbízást 
nye r t ek arra, hogy az ország ügyei t intézzék, tudva 
vagy nem t u d v a m i n d e n t elkövetnek, hogy az auctori tás 
i ránt i t isztelet , a fegyelem végkép kiveszszen ez ország-
ban. Az t ké rdem ismét önöktől , t. uraim, helyes-e ez 
az i rány ? É n azt hiszem, hogy nem helyes ; de azt 
is hiszem, hogy ez az i rány a mi közreműködésünkkel 
ugyan, de maga magá t is l e fogja járni . 

Szükséges azonban, hogy előkészítsük a j o b b 
jövőt , h o g y minden igyekezetünk, minden te t tünk , 
szavunk oda i rányul jon , h o g y h a m a j d egy j obb jövőre 
v i r radunk, legyenek férfiak e hazában, a kik képesek 
azt, a mi t ma reménylünk, a miér t imádkozunk, meg-
valósí tani . 

Ar ra ké rem tehá t önöket, a budapes t i kathol ikus 
kör t. t ag ja i t és önök közvet í tésével az országban levő 
összes ka thol ikus körök tagja i t , hogy az összetartás 
legyen je l szavunk, együ t tműködésünk főelve. Vala-
hányszor akár bará t i körben, akár a nyi lvános életben 
összejövünk, mind ig ezt a szebb j övő t ta r t suk szemünk 
előtt, és minden tö rekvésünk oda i rányul jon, hogy 
mikor m a j d a cselekvés órája bekövetkezik, mindnyá jan 
ott l együnk Magyarország kathol ikusai a hova a haza 
j a v a szólit. (Élénk tetszés.) 

É s most enged jék m e g t. uraim, hogy még a kör 
beléletével is röviden foglalkozzam annyiban, hogy el-
ismerést és köszönete t szavazzak azoknak, a kik e kör 
u j o t thonának létesítése körül annyi érdemet szereztek. 
(Zajos éljenzés.) T u d j á k önök ép oly jól, mint én, hogy 
jövő május havában már u j házunkban t a r t j u k tanács-
kozásunkat — E n g e d j é k m e g teliát, hogy köszönetet 
szavazzak annak a lelkes kathol ikus főúrnak, a k i u j 
o t thonunk létesí tésére a legnagyobb áldozatot hozta — 
W e n c k h e i m Fr igyes g ró fnak . (Zajos éljenzés.) 

Továbbá engedjék meg, hogy köszönetemet nyil-
vání tsam önök nevében is körünk főtisztelendő elnökö-
llek (Zajos helyeslés.) buzgó működéséért , melyqa 
körünk javára ki fe j te t t . (Éljenzés.) 
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Most pedig á t térhetünk a közgyűlés tárgysoroza-
tának többi pont ja i ra , (Hosszantartó lelkes felkiáltások : 
É l j en az elnök!) 

Ezután következet t Gyürky Ödön t i tkár évi je len-
tése, mely nyomtatásban tudomásul vé te te t t ; továbbá 
Piláthy Pál pénztáros számadása, a mely szerint a kör-
nek 1896-ban 7255 f r t 83 kr bevétele és 7193 f r t 31 kr 
kiadása volt, vagyoni állapota pedig 12,000 f r t 45 kr. 

Az igazgató választmány kiegészitésére rendes 
tagoknak egyhangúlag megválasztat tak : 

Bánrévy Ferencz dr., Barkóczy Sándor báró, 
Csapodi Is tván dr., Dies cher Ferencz dr., Eber l ing 
József, Engel tháler Ödön, Hummer Nándor, Kanócz 
István, Köves György, Kurcz Vilmos, t Kürcz Antal , 
Mihályfy Ákos dr., Müllner Pál, Peller Ágoston, P in té r 
Zsigmond, Szapáry Is tván gróf, Tomor Ferencz, Varga 
Ferencz dr. ; szótöbbséggel Dra jkó Béla és Vörös 
László. Pót tagok let tek Grossman Antal és "Wolff Nán-
dor dr. Számvizsgálókul k iküldet tek : Benke Gyula 
orsz. képviselő és Eber l ing József tanár. 

Következet t Pintér Kálmán alelnök e záró 
beszéde. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
Vissza az Istenhez ! T. olvasóink bizonyára 

emlékeznek, hogy mi ebben a lapban, tüstént a mint a 
vallástalanság szabadságáról szóló törvény Magyarország 
egén, mint baljóslatú jel feltűnt, kikiáltották, hogy a leg-
nagyobb veszedelem ezt az országot ezen a réven fe-
nyegeti, s kikiáltottak egyúttal azt is, hogy a végzetes 
csapások e legvégzetesebbike ellen nincs más mód az or-
szágot megvédelmezni, mint ha megindítjuk azországban 
az ellenkező áramlatot — vissza az Istenhez. A „Religio" 
irányzása a vallás- és közoktatásügyi budget mostani 
tárgyalásakor bevonulását tartotta a képviselőházba. A 
néppárt két első szónoka, Kálmán Károly és Mócsy 
Antal, két óriás szónoklatot szenteltek a „Religio" jel-
szavának: Vissza az Istenhez! A magyar állami hatalom-
nak vissza kell térni a keresztény hit nyílt vallására és 
követésére. Kálmán és Mócsy érdeme, hogy kitűzték az 
Istenhez való visszatérés zászlóját az elkereszténytelenedett 
t, házra. Ennyit ma egyelőre. 

— Victoria University. Mi ez? Tudomány-egye-
tem, melyet az angol nemzet közadakozásból akar Vik-
tória királynő 60 évi uralkodásának emlékére az összes 
tudományszakok számára alapítani. A tervezett egyetem 
kormányzó-bizottsága (board) Viktória királynő 60 évre 
te r jedő uralkodásának emlékére 60 tagból fog állani. 
És ki van mondva, hogy ez az egyetem vallásos egye-
tem fog lenni. Lesz ezen az egyetemen a katholikus 
vallásnak is külön tanszéke, sőt a thomistica philo-
sophia előadásáról is gondoskodva lesz. Az egyetem 
rektorát a kormányzó-bizot tság (board) tagjai választják 
a maguk köréből. Lehet tehát ezen az u j angol egye-
temen rektor jezsuita, dominikánus, s természetesen 
protestáns bármely angol hitfelekezetből, de atheus, 
is tentagadó ember soha. 

— Az uj budapesti főigazgató. Ő felsége Francsics 
Norbert sz. Benedek-rendi áldozópapot és volt főgymná-
ziumi igazgatót Budapest-vidéki tankerületi főigazgatóvá 
nevezte ki. 

— A szombathelyi székesegyház jubileuma. A 
szombathelyi székesegyház monumentális épülete 1797-ben, 
tehát ép 100 évvel ezelőtt került tető alá. Mint a „Sz. 
U." irja, a százéves évforduló emlékére a böjt 3-ik és 
4-ik vasárnapja között nagy missió lesz, melyet P. Riesz, 
Tomcsányi és Esterházy Jézus-társasági atyák fognak 
tartani. 

— Mennyi arany van egy-egy nagy nemzet bir-
tokában? Az „Osservatore Romano1 ' az Egyesült-Álla-
mok vámigazgatóságának számítása u tán a következő 
adatokat közli : Francziaországban van 7250 millió 
f rank arany, Németországban 3125 millió f rank arany, 
az Egyesül t -Ál lamokban 3090 m. frk. a., Angolország-
ban 2900 m. f rk a., Oroszországban 2400 m. f rk a. 
Edd ig szól az 0 . B. kimutatása. Ausztria-Magyarország 
bizonyára nagyon hátul következik a kis államok kö-
zött. Az aranyszerzés és bir toklásban is, meglátszik, 
hogy legjobb az aurea mediocritas. Nem a sok arany 
teszi a nemzeteket erősekké, hanem az istenifélelem 
által védet t erkölcsösség. Francziaországot sok aranya 
mellett is tönkre teszi az állami hatalom istentelensége 
által táplál t erkölcstelenség. Aranyban való szűkölkö-
dés és is tentelenség pedig együttvéve kétszeres nyo-
morúság. 

— Hogyan növekedett eddig Németországban a 
szocziálizmus ? Az 1871-iki választásokkor szocziálista 
szavazat volt 101,927, az 1874-iki választáskor már volt 
351,670 szâvazat, 1876-ban számuk már 493,447-re emel-
kedet t , 1884-ben a szocziálista szavazatok száma volt 
459,990, 1887-ben 763,128, 1890-ben 1,427,288, 1893-ban 
1,787,738 szavazattal már 48 képviselőt tud tak választani. 

— Apponyi Albert gróf esküvője f. hó 1-én való-
ságos nemzet i ünneppé emelkedet t . Azzá te t te a sze-
retet , melylyel a nemzet javarésze Apponyi iránt visel-
tet ik. Nevezetes esemény a magyar nemzet történeté-
ben, hogy a ki a nemzet legjobbja inak szeretetét és 
bizalmát legfőbb fokban bir ja , épp az nem lehetet t 
eddig a nemzet kormányzásának a vezére. Nagy fele-
lősség hárul fent- lent mindazokra, kik Apponyinak 
ú t j á t állják. Nagy érdeklődéssel vá r juk a magyar 
Akadémia májusi választását. Apponyi Alber t gróf 
tiszt, tagnak van jelölve. Hata lmas ellenzői hatalmas 
ellenfelet áll í tottak neki Szilágyi Dezsőben. A régi 
kálvinista akna-munka! 

— Fejedelmi alapitvány. Troli Ferencz t rebinjei 
vál. püspök, pécsi káptalani helynök és nagyprépost , 
l egújabban ismét fe jedelmi alapitványnyal adta tanú-
jelét nemes szivének. Mult hó 24-én 9 darab, egyenkint 
2000 f r t értékű „Pécsi takarékpénztár i részvényt^ helye-
zett el a pécsi egyházmegyei alapítványi hivatalnál örök 
alapitványképen. A 18.000 fr tos alapítvány a követ-
kezőkép oszlik m e g : 2000 f r t az egyházmegyei r. kath. 
taní tók jutalmazására már régebbi 20.000 fr tos alapít-
ványának kiegészitéseképen. 16.000 f r to t „Troli Ferencz 
alapi tvány" czimen, mely összeg az alapító halála u tán 
a) ez egyházmegyei működő papok segélyezésére már 
régebbi 24.000 forintos alapítványa kiegészitéseképen, 
b) a r. kath. taní tók segélyezésére előbbi alapítványá-
nak kiegészitésére s c) a leányiskolával kapcsolatos 
nagymányoki apáczazárcla javadalmazására. Megjegy-
zendő, hogy a részvények tényleges értéke jelenleg 
körülbelül 2 7 - 3 0 . 0 0 0 fr t . 

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

Budapest, IS 97. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÖTVENHATO 

Budapesten, márczius 10. 20. 

D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIX ÉVFOLYAM:. 

sz. I. Félév. 1897. 

TARTALOM. Vezér eszmék es Tanulmányok : f Cselka Nándor. — A liturgikus nyelv és a 17. s 18. század egyházpolitika elvei. — 
Kálmán Károly orsz. képviselő beszéde a képviselőház febr. 26-iki ülésében.— Egyházi Tudósítások f Cselka Nándor. — B u d a p e s t . 

Örök emlékezet okáért. — Kath. Tevékenység. — Vegyesek. 

„3[ercede non destitueris iis promissa, qui pro iustitia cleecrtant 
IX. Pius 1871. márczius 27-én kelt brevejében Cselka Nándor-

hoz. mint a „Religio" szerkesztőjéhez.) 

Cselka Nándor is már tehát meghalt. Sok betegeskedése régóta készité bár ú t j á t e 
gondolatnak, s mégis a gyászos eset bekövetkezése váratlanul j ö t t mindenkire, mert hisz már meg-
szoktuk őt betegen gondolni, főpapi működését betegen végezve látni i t t közöttünk. 

Ki volt Cselka Nándor? . . . A kik őt ismerik, azokra nézve fölöslegesnek látszik e 
kérdéssel foglalkozni; a kik pedig őt közelebbről nem ismerték, azokkal, az ő sajátságos, erős 
egyéniséggé gyúrt szellemét egy fájdalom-sajtolta rövid halloti jelentésben megismertetni nem 
látszik lehetségesnek. E^ mégis szólnunk kel l ; szólni, mert hí a kötelesség, a hála és tiszteletadás 
kötelessége és a szeretet fájdalmas ragaszkodása, mely könyeket fakaszt ki lelkünkből irásközben. Igy 
fordul azután a dolog is át oda, hogy a kegyelet teljesítésének szentelt, szivből fakadt e szózat 
meghallgatása talán nem lehet senkire nézve fölösleges. Arról pedig a boldogult erős egyénisége 
maga gondoskodott, hogy életének egy-két vonásában az egész embert egészen meg lehessen látni. 

Annyit a Cselka névről mindenki tud, hogy ezt a nevet egy országos hirnevű pap 
viselte i t t köztünk, ki a Krisztus által a lapi tot t szent egyházi kormány fokozatain a püspöki 
méltóságig emelkedett fel s az ország fővárosának első helyben székelő helyettes püspöke vala, 
miután ugyanit t már előbb mint káplán, plébános, esperes; városi képviselő, „hitbuzgósága, kiváló 
tehetségei és áldozatos" apostoli munkálkodása által nagy közbecsülést szerzett s maradandó 
emléket állí tott magának. 

Ennyit, sőt ennél többet is, mindenki, aki a közélet folyását figyelemmel kiséri, tud 
Cselkáról. Ámde, ugy látszik, talán már csak igen kevesek előtt ismeretes az a különös sajátsaga 
a boldogult eredeti Ízlésre és eljárásra a lkotot t szellemének, hogy ő nem akkor érte el pályájanak 
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zenithjét , mikor a püspöki méltóságra emel te te t t , hanem sokkal előbb t. i. akkor ér te el hatásának 
ós befolyásának, mely valóban országos és a körülményeknél fogva egyedül álló vala, a tetőpontját, 
midőn min t egyszerű terézvárosi káplán ezt a lapot, a „Religio a-t szerkesztette. 

1869. okt . 1-én kel t ama szerény nyilatkozattal , hogy „minden tek in te tben ki tűnő" férfiak 
után csak „ideiglenes", csak mintegy pót-szerkesztő akar lenni, ve t t e á t a lap szerkesztését. 
„Tollúnkkal, igy szólt, Is ten s egyháza dicsőségére s ember társa ink j a v á r a aka runk dolgozni." És 
szavát férfiasan bevá l to t t a ; a jó Isten pedig az egyszerű káplán alázatosságát p á r j á t r i tk i tó módon 
felmagasztal ta , mer t ennek az egyszerű budapesti magyar káplánnak a nevét, amaz igéret szer int : 
„az értelmesek pedig tündökleni fognak, min t az égboltozat fénye; és a kik igazságra ok t a tnak 
sokakat , min t a csillagok örökön örökké (Dán. 12, 3.), az egyház évkönyveiben a fényes nevek 
közé i k t a t t a be. 

A ki t az Is ten megkülömböztetni akar, annak a l k a l m a t ad a ki tünésre. Es Cselkának a 
jó Isten rövid egy év a la t t oly ké t a lka lmat szolgál tatot t hi tbuzgóságának ós papi jellemének 
nagy kipróbálására, hogy szerkesztőségének három éve a la t t majdnem mondhatn i hősi munká t 
végzett . A vat ikáni zsinat idején ugyanis a pápa t évmentes tani tóságában való hi tnek Magyar-
országban ő, a „Religio" szerkesztője, nemcsak rendüle t len követője , de t ek in tve a sanyarú körül-
ményeket , valóságos főoszlopa, semmi emberi t ek in t e t r e nem ha j tó előharczosa, t án to r i tha ta t l an 
és természetesen diadalmas zászlóvivője volt. Es ezt ő mint egyszerű káplán cselekedte! Mikor 
azután a római egyház világi fejedelemségét a koronás for radalom elfoglalván a pápá t a Vat ikánban 
fogolylyá te t te , Cselka oly áldozatos lelkesedést ke l t e t t Magyarországban a pápaság iránt , a minőt 
ez az ország csak akkor l á to t t néha, mikor még egészen kathol ikus és igazán nagy vala. Es ezt 
az országos mozgalmat is Cselka mint egyszerű káplán ke l t e t t e és vezérelte. 

Ki is t ű n t e t t e őt ezért a nagy IX. Pius pápa, úgy m i n t kevés ember t . Kiemelte őt, az 
egyszerű káplán-lapszerkesztőt, Magyarország valamennyi egyházi nagy tudósa, i rója és főpásztora 
közül magasra, fel egész a maga pápai magasságáig s levelet i rva neki igy szólt hozzá: Fiam, 
üdvözöllek és szerencsét kivánok neked, hogy egy egész országban megmozgat tad az ősi kath. 
hitet, és szerencsét kivánok népednek is, hogy u tánad indult . Szórul-szóra : „Glratulamur i taque 
tibi, quod catholicum hunc spir i tum confirmare ac fovere ni tar is in hac regione ant iquae fidei 
suae laude nobilissima; et huic populo gra tu lamur . qui non obscure demons t ra t se tecum sentire 
pronasque t ibi praebere aures Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeiiare praelia Domini, 
caritatem incende, pietatem fove, unitati promovendae et arctius compingendae adlabora, mercede 
enim non desti tueris iis promissa, qui pro iust i t ia decertant ." 

Ime a „Religio* pápai magna char tá ja és m u n k a t e r v e ! Cselka szerezte meg nekünk, 
íme Cselka érdemkoszoruja! IX. Pius pápa kö tö t te meg neki. í m e két jellemző kezevonásában, 
ké t irányú, taniügyi és agitácziós működésében — Cselka egész lelke ! Hitbuzgó pap volt. a ki sok 
j ó t t e t t életében, s azért emléke, Isten irgalmából, á ldo t t marad. 

Könyező lélekkel tesszük le koporsódra a pápai elismerés ama hervadhata t lan koszorúját . 
Kri sztusban püspök-atyánk s e földi életben igazi jó b a r á t u n k : ki hogy eltávoztál innen, pártfogásban 
szegényebbé t e t t é l a földön. Pótold ki majd az irgalmas Isten szine e lő t t ! 

Have, have, in pace Christi have!*) 

A liturgikus nyelv és a 17. s 18. század 
egyházpolitikai elvei. 

(Folytatás.) 

Minden eszmének, mely a t á r sada lomra 
ha tn i és jövőjét biztosi tani akar ja , képviselőkre 
van szüksége, a kik azt ter jeszt ik ós védik. 

Inné t van, min t a tapasztalás mu ta t j a , hogy a 
legmagasztosabb eszmék is, ha magukra hagyatva 
nem ta lá lnak ha ta lmas szószólókra, kik érvényt 
szereznek ezen eszméknek, lassankint feledésbe 
mennek és a világ zajá.ban, az eszmék harczá-
ban elvesznek. 

A 17. ós 18. század egyházpolitikai eszméi-

*) A ki Cselka életéről többet akar olvasni, vegye elő a „Religio" 1888. I. 38, 39, 40. számait. Ott 
megtalálja a „Cselka Nándor élete és működése" cz. czikksorozatot dr Purt Ivántól. 
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nek sikerült ily ha ta lmas képviselőkre szert 
tenniök. A fejedelmeken kivül a bölcseleti rend-
szerek képvisel ték és t e r j e sz te t t ék ezeket az 
eszméket. Francziaországban az encyklopedisták, 
kik végre forrad i lomba h a j t o t t á k a népeket . 
Németországban 178 l -ben egy m u n k a je lent 
meg, mely nagy befolyással volt a kathol ikusokra 
is. Ez évben adta ki ugyanis Kant „Kritik der 
reinen Vernunft" munká já t . Kétségtelenül korá-
nak befolyása a l a t t kele tkezet t e munka. Viszont 
ha ta lmas egyéniségével nagy lendülete t adot t e 
te rmékével a königsbergi bölcsész kora szabad-
elvű eszméinek. E munkáva l beköszönt a „t iszta" 
ész kora, a felvilágosultság kora. És ál ta lánossá 
vált Kan t elmélete, hogy a vallások csak az 
erkölcsiség előmozditására. szolgáló eszközök. Az 
erkölcsiség pedig nem más, min t az ész törvényei-
nek megfelelő cselekedet, melyre az ember 
önkényt határozza el magát egyedül az ész 
törvényei i rán t i t iszteletből. — Le tűn t a tekin-
tély uralkodásának kora. 

Minálunk Magyarországban II. József türe lmi 
rendelete közzététele után különféle gúnyiratok 
jelentek meg a pápa ellen. Egyik például igy 
kezdődött : 

Felhozta már Isten Magyarok Csillagát, 
A ki elrontotta Róma Birodalmát. 
Már kezükbe adta a Pápisták haját, 
HeáVa kiálltyák ezutánn Máriát. 

Midőn a pápa tek in té lyé t t a g a d t á k : a feje-
delemben összpontosí tot tak minden ha ta lmat . 
Erről következőleg emlékezik meg az Igaz Magyar.2) 
„A régi Kuriál is ták fe le t tébb nagy h a t a l m a t 
tu la jdoní to t tak a Római Pápáknak . Az ujabb 
Kuriálisták fe le t tébb nagy h a t a l m a t tu la jdoní tanak 
a Világi Fejedelmeknek ama német közmondás 
szerint t. i. Z'wenig und Z'viel, ist aller Nar rn 
Ziel. Ezek közzé mél tán számlálhat juk. Nagyon 
Tiszt. Dianovszki János dorozsmai plébános u ra t 
is, ki II. József Tsászárt szintén Tsalatkozhatat-
lanná teszi még az Hi t dolgaiban is ; még pedig 
ezt a Kunságban, Szerdahelyi Püspöknek jelen-
létében, Prédikátz ióban mondani, és ezen Prédi-
kátzióját azután nyomta tásban világosságra bot-
sáni nem áta lot ta . Én, a minémű nagy szivűnek 
tudom József Tsászárt , bizonnyal el-hitetem 
magammal , hogy ha Dianovszky ezen Prédiká-
tzióját József Tsászárnak jelenlétében mondot ta 

x) Igaz Magyar, I. Rész, 1785. 108. 1. 
2) Negyedik rész, XI. 1. 

volna, ő is utá la tos hizelkedésének nem más 
j u t a l m á t ve t te volna, min t egy bizonyos Dietrich 
nevezetű Prédikátor , ki midőn Prédikátz iójában 
Friderik Pruszsziai Kirá lyt ekképen köszöntené : 
„ 0 te nagy Friderik, kis Isten ! 0 du grosser 
Friderich, kleiner Gott . . . /" Friderik erre azt 
feleié : „0 te kis Dietrik, nagy bolond ! 0 du 
kleiner Dietrich, grosser Narr !" Ezen szép gondo-
latot , megvallom, Főtiszt . Erdélyi József vátzi 
Kanonok Urnák azon könyvecskójébűl költsö-
nöztem, melyben ezen uj Aufkleris ta-Majomnak, 
ki az Aufkler izmust még a Kúnok közé is be-
hozni akar ta , ugyan lelkesen bé-adta a dobrét . 
Én sem a régibb, sem az ujabb Kuriál is ták 
nyomdoká t követni nem akarom, hanem inkább 
ezek között aközép-uta t választani igyekeztem, ahoz 
t a r t v á n magamat , a mit Krisztus Urunk hagyot t : 
Adjátok — meg a Tsászárnak, mi a Tsászárt, 
de az Istennek is, mi az Istené, s mi az ő rende-
lésóbül az ő Hely-tai tójáé. S — i m e ! ez az igaz 
Aufklerung, vagy is megvilágosodás, melyrül nem 
régen maga 0 Felsége is a Pozsonyi Szeminá-
r iomban nyilván azt a je lentés t te t te , hogy ő 
más Meg-viláqosodást nem ismér, hanem tsak azt,, 
mely az Evangyel iumbűl származik." 

Tele voltak az Aufk lä rung elveivel külö-
nösen a pesti és pozsonyi német pastoral is ta 
tanárok . Ezeket igy festi idézett egykorú i r ó n k : 
„Szent Bernárd azt m o n d t a : Malus catholicus 
plus nocet, quam apertus Haereticus. Többet á r t 
a rosz Pápis ta , mintsem a nyilván-való Eretnek. 
Ilyen ama pesti német Fasztoralista is, Gabelhof-
fer Uram, k i t a végre küldöt tek le Bótsbűl a 
Pest i Szemináriomba, hogy o t t a Magyarokat s 
H o r v á t o k a t is meg-világositsa, kik közzül soka-
k a t valóban mégis-világositott , ki felé. Tsak az 
kár , hogy nyilván nem sokáig fog már köztünk 
világoskodni ez a világosság Angyala, a min t 
szintén az ő Pozsonyi Kollégája is Szejfert 
Uram." 3) 

Hogy tényleg igy volt a dolog, az 1788. 
évi egri egyházmegyei Protocol lum is bizonyitja 
1188. november 19-én felolvasták László Mihály 
erdélyi egyházmegyei papnövendék levelét a 
konsistor-iumban, melyet ezen növendék Sza,jtz 
Leo4) egri szervi tának irt . E levelében tudósí t ja 
Szaifzot, hogy a pest i theologiai osztályokban 
Gábelhoffer Gyula, a lelkipásztorságtan tanára — 

3) Igaz Magyar, IV. Rész. 1790. 44. 1. 
4) Szaitz Leo az Igaz Magyar szerzője. 

21*. 
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a ki német piaris ta — botrányos, gonosz és jó 
fü leket sértő t anoka t hirdet. 

Ebből kifolyólag 1788. decz. 6-án levelet i r t 
gr Eszterházy Káioly egri püspök a pest i pap-
nevelő igazgatójának, 5) a ki egyszersmind a theol. 
kar igazgatója is volt. 

Gábelhoffer Gyula, a lelkipásztorságtan né-
me t t aná ra felől azt hallom — úgymond gr. 
Eszterházy e levelében — hogy a posti egyete-
men az i t t mellékelt t anoka t hirdeti majd érdem-
legesen, majd alkalmilag, mikor rokon tá rgy for-
dul elő. Ezeken kivül még más elveket i s t a n i t : 
hogy a szent i rás Vulgáta kiadása nyomorul t , a 
görög szöveget kell használni. A sz. a tyák taní -
tása nem képezhet erkölcsi szabályt, a józan 
észre kell ha l lga tn i ; a bucsu kegyelmei t nem 
lehet suffragii ins tar a hol takra alkalmazni, 
mer t a pápának nincs joghatósága a hol takon 
és az eretnek könyvek ol vasasat nagyon a ján l ja 
növendékeinek. 

Mivel — igy végzi Eszterházy levelét — 
az 1787. október 26-án kel t királyi rendelet 
megengedi a püspököknek, hogy a központ i 
papnevelők iskolái t vagy maguk vagy mások 
á l ta l l á toga tha t j ák , megfigyelendők, vájjon he-
lyes t a n t adnak-e o t t elő: ez alapon megkeresem 
hivata losan a pes t i theol. kar igazgatóját , hogy 
tisztéből kifolyólag akadályozza meg az ily t anok 
hirdetését . 

Gr. Eszterházy püspök levelének megvol t 
k ivánt hatása. 

Már II. József fejedelem előt t buzgólkodtak 
a német nyelv érdekében. Igy például már 1774-
ben a he ly ta r tó tanács szivökre köti a püspökök-
nek 0 Felsége akara tá t , mely szerint a theolo-
gusokat a néme t nyelvben is kell képezni és a 
pályázatnál első sorban a német nyelvben já r -
tas i f j a k a t vegyék föl a püspökök.6) 

Mária Terézia idejében Bécs volt a magyar 
főurak fővárosa. Franczia nevelőket és franczia 
szakácsokat t a r t o t t a k ; francziául folyt te rmeik-
ben a társalgás. A kik haza jö t tek , i t t hon az 
idegen szokások, idegen szellem, idegen nyelv 
ter jesztői lettek. A franczia nyelv mellet t a főúri 

5) Mert tudvalevőleg 1786-től az egri egyházmegye 
összes papnövendékei is Pesten végezték a theologiát. 

6) 1774. egri egyházmegyei Protocollum. 1774. jul. 
5-én olvasták a helytartótanács levelét gr. Eszterházy 
egri püspökhöz, a mely szerint „Clerici ad parochialia 
munia admovendi etiam in lingua germanica perficiantur 
et ex Canditatis ad Statum Clericalem aspirantibus prae-
ferenter linguae germanicae gnari suscipiantur." 

körökben j u t o t t helye a németnek is, csak a 
magyarnak nem. Még több német szó hangzot t a 
városok polgársága körében. Az ország első fő-
iskolájában, a nagyszombati egyetemen volt elő-
adója a német , a franczia, a héber, a la t in és 
görög nyelvnek, csak a magyarnak nem. „Jöve-
vény idegen nyelven kapdosnak és nemcsak unal-
mas e lőt tük a magyar szó, de ha tud ják is még 
e nyelvet, szégyenlik s ma jdnem utál ják azt be-
szélni." 7) 

A néme t nyelv művelésére i rányul t törek-
véseket be te tőz te II. József fejedelem 1784. 
rendelete, mely előir ta a német nyelv egyetemes 
használatát . 

Ezen törekvéseknek ós rendele tnek megvol t 
a maga üdvös visszahatása. A mozgalom az iro-
dalomból indul t ki. 

Bessenyei György, Ráday Gedon, Orczy Lőrincz, 
Rajnis, Dugonics és mások lelkesen hirdet ték, 
hogy minden nemzet csak anyanyelvének kimive-
lésével emelkedhet ik magasra. Végre 1791-ben 
törvénybe is i g t a t t a a pozsonyi országgyűlés, 
hogy a inagyar nyelvet ezentúl t an í tan i fogják 
az iskolákban. 

„Articulus 16. De lingua peregrina ad Mani-
pulationem Negotiorum publicorum non inducenda 
Hungarica vero conservanda. Sua Maiestas Sacra-
t issima fideles Status et Ordines de non intro-
ducenda pro Negotiis quibuscunque Lingua pereg-
r ina securos r edd i t ; u t au tem nat iva Lingua 
Hungarica magis propagetur , et expoliatur, in 
Gymnasiis, Academiis, et Univers i ta te Hungarica 
peculiaris Professor Linguae et Styli Hungarici 
const i tuetur , u t illi, qui eandem ignorant, et 
condiscere volunt, vel vero ejusdem Linguae 
j am gnari , in hac sese perficere capiunt, occa-
sionem nanciscantnr ut robique vota sua ex-
plendi, Dicasterialia Negot ia autem Idiomate 
Lat ino nunc adhuc per t rac tanda venient." 

Ezeket a dolgokat előre kel let t bocsátanom. 
Első tek in te t re ugy látszik, mintha nem volná-
nak összefüggésben tárgyunkkal . Pedig, m in t 
lá tn i fogjuk, nagyon is szoros a ket tő közti 
összefüggés. Igen, oksági viszonyban vannak 
emi i te t t ténykörülmények azokkal a törekvések-
kel, melyek oltárnyelvvé óhaj t ják avatni nem-
zeti nyelvünket , a magyar nyelvet. 

1795-ben készült el aranyszájú sz. János 

7) Dévai András, Beőtlxy Zsolt. A magyar irodalom 
története, 15. f. 456. 1. 
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li turgiájának magyar fordítása, melyet Krics-
falusi György ungvári tanár készített. 

Igy olvasom ezt azon könyv 13 lapján, 
mely 1896-ban megjelent Budapesten Egy nem-
zeti küzdelem Történelme czimen, melyet Farkas 
Lajos ir t és György Endre sajtó a'á rendezett 
és tájékozhatóval ellátott. 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

Kálmán Károly orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház febr. 26-iki ülésében. 

Mielőtt egy szót szólhattam e házban, sokat 
beszéltem a hazában, mer t oly sok sziklajellemü, ren-
dithetet len erős hit s honszerelmü lelkek népszavát, 
akár hova hivtak s küldtek is, mindenhol kész öröm-
mel viszhangoztatám, és ím, hol a hazának lelkét, lénye-
gét kívánom feltalálni, e par lamenti pár t tusák zajában, 
bár mennyire t isztelem is ma azoknak a néma keser-
vét, a kik az ösmeretes gonosz atroczitások után 
elvonulva, hal lgatagságba merültek, és bármennyire 
ellenzeném is. főkép a veszély, a válság idején azon 
egyenlőtlen, sőt ellentétes fegyvernemieknek a pár t -
villongásszerü szóbeli harczát : részemről elvégre mégis 
kötelességemnek ismerem felemelni szavam első sorban 
a saját választókerületem, de tágasabb körben a magya-
rok mindama százezreinek nevében, a kikkel, mielőtt 
eme házba léptem volna, egyetemesen összebeszéltem 
és a kik annyi küzdelemmel, oly sok nagy erős hit és 
honerénynyel, ugy vélem nem azért vívták ki a mi 
küldetésünket, hogy mi i t ten néma hal lgatagságba, 
avagy oly szokottas kisebbszerü pártos vi l longásokba 
merül jünk, hanem inkább azért, hogy szivük dobbaná-
sainak, óhaj tásainak, legmélyebb sérelmeinek és leg-
magasztosabb érzelmeinek annál mél tóbb és megfele-
lőbb kifejezést adjunk. (Igaz! U g y van ! a baloldal 
hátsó padjain.) 

Es ón a nélkül, hogy helyeselhetném a bevégzet t 
és még egyre végezetes tények elméletét, szólni kívá-
nok azzal a súlyos felelősségérzettel, a melylyel küldő-
imnek, a h i thű népnek tartozom, azzal a férfias, komoly 
higgadtsággal, a melylyel ezredéves hazánk parlament-
jének kivétel nélkül mindnyá jan tar tozunk és azzal a 
szent hazaszeretettel, a melyet a hazának válságos 
helyzete, a helyzetnek véghetet len komolysága mind-
nyájunktól méltán megkövetel. A vallás- ós közoktatás oly 
mélyreható és magasztos tárgy, hogy önkénytelenül is, 
mintegy magasabb szempontra, arra az előbb hangoztatot t 
madártávlatra, sőt magasabbra, valóban csillagtávlatra, 
magasan a csillagok félé emeli lelkeinket. Abból a hétköz-
napi vásár alsóbbrendű zajából, porából felemeli a lel-
ket oda, hogy tisztábban, vi lágosabban láthassuk azo-
kat a rugókat , azokat az indító erőket, a melyek a 
pártokat egymás közt harczba eresztik. A legfonto-
sabb tehát az a magasztos szempont, a melyről tekin-
tenünk kell a viszonyokat, főképen egy olyan időben, 
a mikor a két ezredév nyú j t egymásnak kezet, akkor 
érzem azt, hogy a nemzetnek legfél tet tebb kincsét — 

a mint az előadói székből hangzot t — a melyre kivé-
tel nélkül minden korban és honban a nemzetek, népek 
fé l tékenyek voltak, a nemzetnek hitalapját, a melyre 
épül a társadalom, épül a nemzet, valóban tiszta, vilá-
gos fényben méltassuk, hogy azt ne azért re j tsük el 
talán, hogy ahhoz senki se tekinthessen, hanem hogy 
revideálván őrizzik meg azt a kincset ugy, hogy azt 
senkise bánthassa, a nemzetnek alapját senkise áshassa 
alá. (Helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 

Es azért engedjék meg, hogy én most, az álta-
lános tárgyalásnál, a mely épen előt tünk áll, abból az 
általánosságból indulva ki, hogy lényegében valójában 
pár toskodás tá rgya soha sem is lehetet t a nemzetnek 
legfél te t tebb kincse, ma általános igazságokat akarok 
mondani — és ezt annál inkább tehetem, mert igazi 
intelligenczíák közt nem lehet hosszú és állandó pár-
toskodás, az igazi intelligencziák az igazságban elvégre 
kell, hogy megegyezzenek, — azon általános eszméket 
akarom csak feltárni, a melyekben azt hiszem mind-
nyájan egyet fogunk érteni, azokat az igazságokat, 
bárhol találom, akár a régi évezredek gondolataiban, 
akár korunk legvilágosabb eszméiben, szemeink elé 
idézem azért, hogy azokból hazánkra, korunkra levon-
hasssuk azokat a következtetéseket, a melyek a vallás-
és közoktatásügy terén mindnyá junk igaz és biztos 
megegyezése szerint a legszűkségessebbek : ép azért 
engedjék meg, illő, megfelelő ké t ezredévünk határán, 
hogy egy futópi l lanatra magasabb szempontból, maga-
sabb távlatból vissza tekintsünk az első ezredév azon 
nagy szellemeire, kik valaha éltek és a társadalomnak 
alapjairól — a társadalom alapjairól lévén ma szó — 
mikép gondolkoztak, mikép éreztek. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 

I 1 
C S E L K A N Á N D O R . 

A központi papnevelő-intézet mélyen megszomorodott 
szívvel jelenti méltóságos és főtisztelendő Cselka Nándor 
carrhei fölszentelt püspök, pápai kamarás, felhévvizi pré-
post, esztergomi kanonok, a vaskoronarend III. oszt. 
lovagja, budapesti érseki helynök, intézeti kormányzó stb. 
urnák, folyó évi márczius hó 8-ác, délután x/2 2 órakor 
életének 63-ik évében 15 napi szenvedés és a haldoklók 
szentségeinek ábilatos fölvétele után történt gyászos el-
hunytát. A megboldogultnak hült tetemei folyó hó 10-én, 
délelőtt 10 órakor fognak az egyetemi templomban gyász 
istenitisztelét mellett beszenteltetni és a dicsőséges föl-
támadás reményében a kerepesi-uti sírkertben elhelyez-
tetni. Budapest, 1897. évi márczius hó 8-án. Nugodjék 
békében ! 

Budapest, márcz. 9. Örök emlékezet okáért. — 
E lapnak hagyományos feladata és kötelessége min-

den alkalmat megragadni, a mely Isten dicsőségére, az 
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egyház felmagasztalására s Magyarország keresztény lét-
alapjainak biztosítására szolgálhat, vagyis a mi hivatásunk 
ebben a lapban, a mint azt IX. Pius pápa 25 év előtt 
Cselka Nándor boldogult elődünknek programmul előírta: 
az Ur harczait harcolni, a szeretetet ébreszteni, a vallásosságot 
éleszteni, az egyetértés előmozdításán és szorosabbá tevé-
sében fáradhatatlanul munkálkodni. 

Magyarország evvel a mostani évvel uj időszak fo-
lyásába lépett abban a tekintetben, hogy az ország kép-
viselőházában a néppárt a folyó budget-vita alatt meg-
kezdette a magyar állami lét elvesztegetett dicső keresz-
tény vallásos jellegének visszavivását. A néppárt a 
képviselőházban képviseli a keresztény konservativ Ma-
gyarországot és bizonyos tekintetben magát a kath. egy-
házat és az ő álláspontjával. Ezt a pártot, mely rettene-
tes és kpserves küzdelmek eredménye, .minden hitéhez és 
üdvösségéhez ragaszkodó katholikusnak meg kell becsülni, 
mert benne rejlik Magyarors2ágra nézve a vallás-erkölcsi 
elzüllésből való kiszabadulásnak emberi garancziája és 
biztató reménye. 

Evvel a buzdítással azonban korántsem a föltétlen 
bámulok és dicsérők sorait óhajtjuk szaporítani, hanem 
Magyarország katholikusai egyetértésének és összetartá-
sának épületéhez egy sarkkövet kívánunk szolgáltatni, 
felhífa mindenkit, hogy becsüljük meg azt, a mi van, 
bármennyire csekélynek látszék is a kezdet kezdete; és 
kerülve a meghasonlásra vezető mellékes kérdések eről-
tetett előretolását, mindenki a födologra vesse tekintetét, 
a mi nem egyéb, mint Magyarország keresztény vallásos 
regenerálása. 

A „Religio" nemcsak a jelen élttnek szól, hanem 
jövő idők tanulsága vagyis a történelem számára is kon-
statálja a tényeket és gyűjti az adatokat. Azért itt mi 
most összegyűjtve együtt fogjuk közölni a néppárt vala-
mennyi szónokának mindama beszédeit, melyeket az ille-
tők vallás- és közoktatásügyi tárcza általános megvitatá-
sában elmondottak. Kálmán, Mócsy, Marsovszky, a két 
Zichy, János és Aladár grófok, mindnyájan oly bíszéde-
ket mondottak egyes napirenden levő tárgyakról a nép-
párt parlamenti akcziójának alapvetéséül, melyekre a kezde-
tek kezdeteit tanulmányozó utókor századok múlva is 
kíváncsian fog visszatekinteni, hogy lássa, kik és hogyan 
kezdték Magyarország képviselőházában a keresztény 
álláspontra való állampolitikai visszahelyezkedés gondvise-
lé9es nagy munkáját. 

A néppárt valamennyi vallásügyi szónokán meg-
látszottak a kezdet nehézségei és az az abnormis helyzet, 
melyet a hatalmas ellenfelek vastag elfogultsága, fenhéjá-
zása és vak gyűlölködése teremtettek a néppárt számára, 
melyet hazaárulással vádolni ugy szólván minden utczai 
sihedernek ugy szólván mindennapi kedves foglalkozásává 
leve. Különösen a papképviselőknek lett nehéz a hely-
zete a képviselőházban. A győzelemittas liberalizmus 
bennök egy letűnt korszak retrogiád alakjait látja s tisz-
telet és figyelem helyett gúnyos csipkedésekkel fogadja 
felszólalásaikat minden alkalomadtán. De valljuk be, ma-
guk a mi papképviselőink sem tudják magukat minden-
kor beletalálni az uj helyzetbe. A parlamenti szónoklás 
nem az, a mi a templomi vagy a katholikus társaséleti 

szónoklás. A pap, akár a templomban, akár társulati és 
népgyűléseken szól, jó szándékú, hivő, tanulni és épülni 
vágyó közönséghez beszél ; ott könnyű megvalósítani azt, 
hogy „veritas pateat, placeat, moveat". A parlamentben 
ellenségekkel áll szemben a pap, kik őt elfogultságból 
gyűlölik s kik nem akarják tőle az igazságot elfogadni ; 
sőt hallani sem akarják azt, kiknek tehát előbb figyelmét 
kell a papszónoknak kiostromolnia. Mert a parlamenti 
szónoklás nem tanítás, hanem ritka lelki erőt és ügyes-
séget kivánó szellemi vagdalkozás, szellemi párbajozás 
úgyszólván az egész hallgató közönséggel. A ki ezt a 
beszédmódot a parlamentben nem tudja eltalálni, arról 
mindjárt nagyon is kész a liberális fenhéjázás kimondani, 
hogy „nem idevaló szónok", annál is inkább, mert a 
keresztény kötelességek álláspontjának képviselőit a szabad-
elvű szűkkeblűség már amúgy is jobban szeretné, ha 
egyáltalában nem látna a parlamentben. 

Ma megkezdtük Kálmán K. óriás beszédének közlé-
sét, s itt most csak azt jegyezzük meg róla, hogy teljes 
szövegét egyetlenegy lap sem közli kívülünk. Itt közlött 
szövege hiteles és teljes. ? ? 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 

A „Budapesti Kath. Kör" közgyűlése. 
Pintér Kálmán alelnök beszéde : 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Néhány gondolatnak, mely mindnyá junka t érde-

kel, kifejezést óhaj tok adni. Több ok késztet engem 
erre. Először is, mint ügyvivő alelnöke a körnek, 
naponkint látom, figyelemmel kísérhetem körünk belső 
életét, mérlegelhetem az elért siker arányát a ki tűzött 
feladathoz. Továbbá jó l ismerve azt a felfogást, mely 
a katholikus köröknek, főképen pedig a mi körünknek 
szerepét közéletünk mai viszonyai közt kiséri, köteles-
ségem is mindnyá junk nevében és az igazság meg 
igazmondás érdekében néhány szóval megvilágítani a 
helyzetet s végre, Is ten segítségével és a nemes jó lelkek 
támogatásával rövid idő múlva saját o t thonunkba köl-
tözvén át, ez az utolsó rendes közgyűlésünk ebben az 
épületben, melynek szerény három szobácskája volt 
körünk bölcsője, a honnan a növekvő érdeklődés és 
lelkesedés csakhamar ide hozta a tágasabb falak közé. 
Aldassék emléke most is és mindenkor annak az önzet-
len buzgalmu férfiúnak, a ki létesí tet te és jelentős 
tényezővé fej lesztet te körünket e falak közt, de a ki 
mély fá jda lmunkra oly váratlanul magunkra hagyot t 
bennünket . Ez a kegyeletes emlék, meg az i t t eltöltött 
évek emléke is arra késztet, hogy a búcsúszó nélkül 
ne tö r tén jék meg utolsó közgyűlésünk e falak közt. 
Tekinte tem szívesen csügg a múlton, de átérzem a 
je lent és aggódva remélve ké rdem: mi sors vár reánk 
a szép u j épületben. 

Majd egy évtizedet tö l tö t tünk el itt, a hol körünk 
megalakult és fe j lődöt t . Telj esitette-e föladatát , meg-
tet t -e mindent, a mi kitűzött czéljának megfelel, fej-
lődött-e odáig hatásában és eredményeiben, hogy lét-
joga kérdés tárgya lehessen? E kérdések közül az első 
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ke t tő re megfele lhet a kör vezetősége egész bát ran , 
mondhatnám, önérzettel , mer t hiszen ot t is vannak a 
részletes fe leletek kö rünk évi Ér tes í tő inek t e r j ede lmes 
t i tkár i je lentéseiben, me lyekben nincs túlzás, nagyí tás 
semmi, minden szavuk t ényeke t hirdet . Te t tünk , a mi t 
t ehe t tünk , a mi h a t a l m u n k b a n állott, szinte m é g meg-
szabot t fe lada tunk ha tára in tul is, csakhogy beigazol-
hassuk kö rünk jogosul t ságát , életre valóságát , a köz-
életre gyakorol t j ó t é k o n y hatását . Ez vol t a kör veze-
tőségének fő törekvése mindenkor , s ez igazolódik mul-
tunk mozzanata iban. A mit m e g nem te t tünk , vagy 
most sem tehe tünk , az n e m r a j t u n k mult , az szorosan 
összefügg a ha rmad ik kérdéssel : fe j lődöt t -e körünk 
ha tásában és e redményeiben megkívánta tó a r á n y b a n ? 
E r r e ped ig a felelet az egyesület i élet foga lmában 
rej l ik. Az egyesület i élet és t evékenység a t agok tó l 
f ü g g ; a t agok az erők, ezeknek számától és energiá já-
tól f ü g g az életműködés ha tha tósága . É s ez az élet-
működés, ugy látom, egy idő óta lanyhuln i kezd. Az 
erők, vagy az erők energ iá jának fogya tkozásában keres-
sük-e ennek okát. Megkísérlem, t. közgyűlés, megfe j -
teni , a mennyi re az ado t t v i szonyokból megfe j the t em • 
mer t le lkemen kell, hogy v i se l jem körünk létérdekei t , 
s le lkemet érdekli minden mozzanat , minden szó, a mi 
körünkre vonatkozik. 

Miért alakult meg a „Budapes t i Kathol ikus K ö r " s 
mit végze t t kilericz év alat t ? Megalakul t a vallás-
erkölcsi szellem, a közművelődés és az összetartás 
öregbítése, gyarapí tása véget t . E z a czél van k i fe jezve 
alapszabályainkban, ez ellen a czél ellen n e m lehet 
kifogása m é g a rosszakara tnak sem, ezt a czélt töre-
ked tünk elérni kilencz év leforgása alatt fo lyton. 
A nélkül, h o g y a nagyszámú részle tekbe bocsátkoznám 
csupán, r ámuta tok a ka thol ikus szellem, a val láserkölcsi 
i rány fej lesztése ós ápolása é rdekében k i fe j t e t t tevé-
kenységünkre , a hazafiság, a nemzet i önérzet erősí-
tésére le t t in tézkedéseimre, nemzet i ünnepeinkre , a 
nemzet i ü g y a közművelődés számára t e t t szolgála-
tainkra, hol még a felekezet iség szempont ja sem vezérel t 
bennünket , — rámuta tok havonkin t t a r to t t felolva-
sásainkra, hol komoly, megszívlelésre való művelő 
eszmék vál takoztak kedvder í tő kellemesen szórakoztató 
e lmefut ta tásokkal ; r ámuta tok áldozatokkal j á ró n a g y 
mil léniumi ünnepünkre s önérzet tel muta tok rá ezred-
évi ünneplésünk kere tében arra a nagyszabású képre, 
melynek eszméjét mi ad tuk s mi dolgoztuk k i : a 
kathol ikus egyesületek országos nagy congresszusára ; 
r ámuta tok az emberszeretet , a j ó t ékonyság érdekében 
a magunk tevékenységén felül más egyesüle teknek t e t t 
szolgálatainkra. Nagy vonásokban vázolva, ezt mivel tük 
kilencz esztendő óta tő lünk te lhető buzgalommal s a 
mennyi re a körü lmények engedik. E z é r t v ívo t t ki illő 
helyet magának körünk a fővárosi egyesületek közt s 
erre törekszik a jövőben is. 

Kinek lehet kifogása az ellen az irány, törekvés 
és működés el len? K inek állunk ú t jába , miféle köz-
hasznú in tézkedésekbe ütközik lé tünk és működésünk, 
k iknek zavar ja meg a miénknél tán szebb és haszno-
sabb tervei t egyesület i t evékenységünk? Senkinek és 

senkiét. Cselekedtünk és cselekszünk becsületesen, tisz-
tességesen, nyí l tan mindenben és mindenkor , alapsza-
bályaink szigorú megtar tásával . É s mégis mi a mi osz-
tá lyrészünk a közfelfogás szer in t? Gyanúsí tás , rágalom 
és guny. 

Gyanús í t j ák a kathol ikus kör t azzal, hogy gócz-
p o n t j a a poli t ikai mozgalmaknak, hogy innen indulnak 
ki b izonyos pár tmozgalmak. K ö r ü n k alapszabályai hatá-
rozot tan k izár ják a poli t ikát . Napról -napra megfordulok 
e körben, de ha tá rozo t tan mondha tom, hogy semmiféle 
poli t izálásnak soha t a n u j a nem vol tam. Rágalmazzák 
körünke t azzal, hogy a felekezet i elfogultságot, — 
hogy ne m o n d j a m gyűlölséget — szit ja. E r r e a rága-
lomra komolyan ref lektálni nem is volna komoly dolog. 

De mivel magam is tapaszta l tam, sok tagtársam-
tól is ha l lo t tam efféle gyanús í tásokat és rágalmakat , le 
kell velők számolnunk. Azt is tudom, hogy a fölhozott 
el lenérvekkel szemben ellenségeink az igazgató választ-
mány üléseire szoktak rámuta tn i , min tha ott tör ténné-
nek holmi t i tkos ér tekezletek, melyekről a kör többi 
t ag ja i semmit sem tudnak . A mi egész egyesületi éle-
tünk, uraim, nyi l t könyv, a nagy közönség szemelát-
tára, fü le hal latára tör ténik i t t minden, tudomás t vehet-
nek róla a hír lapok, m é g az i r ányunkban nem barát-
ságosak is, a m in thogy olykor tudomás t is vesznek, s 
ezért legyen nekik köszönet . A mi ped ig választmányi 
üléseinket illeti, azokról csak annyi mondani valóm 
van, hogy ott semmi más, min t a kor szellemi és 
anyagi ügye i t illető kérdés föl nem merül . A választ-
mány t ag j a inak magas intel l igencziája , társadalmi elő-
kelő állása, fenköl t gondolkozású, megedzet t férfias 
je l leme egyenesen kizár minden tendencziát , mely az 
a lapszabályokkal legcsekélyebb mér tékben is ellenkez-
nék, — s én ezt k i szerencsés vagyok ezeken a vá-
lasztmányi ü léseken elnökölni, örömmel és büszkén 
mondha tom. 

I t t az ideje , t. közgyűlés, hogy ezek ellen a rossz-
akara tu lag és mesterségesen koholt vádak ellen nyil-
vánosan, közgyülési leg t i l takozzunk ! Ti l takozhatunk 
ped ig a nyíl tság, őszinteség és becsületesség szavával, 
egyébbel semmivel, de a kinek ez nem elég, azzal 
szemben ugy is h iába való, de fölösleges is minden 
a rgumentum. Mert i t t a rosszakarat működik s épen 
ez az, a mi megbén í tha t j a é le tműködésünket . 

Emberek , t ehá t gyarlók vagyunk, a k iket egy 
kis gyanúsí tás , egy kis gúnyos czélzás könnyen meg-
ijeszt, hogy ne mond jam, visszavonulásra késztet . 

Olyan vi lágot élünk, hogy kathol ikusnak lenni, a 
ka thol ikus eszmék i ránt lelkesülni, de csak érdeklődni 
is, nem népszerű do log ; a kathol ikus kör t ag jának 
lenni ped ig annyi, min t magára zúdítani a vád és g u n y 
egész özönét. Ez t több tagtársamtól hallot tam. Há t 
egészséges társadalmi ál lapotok ezek, t. közgyűlés ? 
H á t lehet vádolni bizonyítás, gyanúsí tani tények nélkül 
s ez tisztességes, becsületes e l járás? Nyíl tan szólok, 
uraim, mer t a nyí l tság muta t rá a bajokra , meg azok-
nak orvoslására is. 

Csak a kathol ikus körök tagjai , tehát azok, a 
kiket felekezetiséggel lehet vádolni, holott más feleke-
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zetek életében egyenesen érdem a felekezeti működés. 
Kinek van kifogása a protestáns s izraelita irodalmi és 
egyéb társulatok működése el len? De ha egy Páz-
mány-egyesület alakul és az ország herczegprimásánál 
tiszteleg, abból már gúny t űz még komoly napilap is, 
mint a hogy megtör tént . Ez aztán némelyeket vissza-
riaszt s i t t kell az okát keresni annak, ha életműködé-
sünk az erők energiájának lanyhulása miat t lasubb lesz. 
I s ten mentsen engem attól, hogy egyesekre gondoljak, 
de általánosságban igy van a dolog. Közreműködnek 
i t t egyéb tekintetek is, de felemlitésükkel ne állitsuk 
élére a dolgot. Annyi tény, hogy a katholikus körök 
élet és tevékenysége ellen indokolatlanul és alaptala-
nul, de jó l számitó czélzatossággal ter jeszte t t fölfogás 
és bizonyos helyekről kiadott jelszavak többeket vissza-
tar tanak részint az egyesületi életben való részvételtől, 
részint a belépéstől. Manapság megint a bálványimádás 
korát é l jük ; bálványok pedig bizonyos uralkodó esz-
mék és jelszavak, meg bizonyos emberi hatalmasságok 
és érdekek. 

Bocsássák meg nekem, t . tagtársaim, hogy gon-
dolataimnak ily nyi l t kifejezést adok, de azt tar tom, 
ha szól az ember, ugy egészen mondja ki, a mit gon-
dol, vagy tel jesen hallgasson. Szólok pedig főképen 
azért, mer t tekintetem, e falaktól való bucsuzásunk 
alkalmával, i t ten tö l tö t t mul tunkról oda vetődik u j 
házunkra s az a kérdés merül fel lelkemben : mi sor 
vár ott reánk ? Ez pedig körünkre nézve a lét kérdése. 
Mert vagy te l jes i t jük kiható eredménynyel főfeladatát : 
a keresztény szellem öregbitesét, a keresztény erkölcsi 
élet megizmosodását, a keresztény szellemű nemzeti 
közmivelődés előmozditását, s akkor létezésünk nemes, 
jogos, de kötelességszerű is, vagy nem tudunk kiható 
eredménynyel működni, akkor egyesületünk fölösleges, 
mer t csaknem mindnyá jan más társaskörnek is tagja i 
vagyunk, ott is föl ta lálhat juk azt, a mit i t t . 

A katholikus köri életnek az erők sokasitására és 
energiájára van szüksége, mert nagy föladat vár reá. 
Társadalmunk erkölcsi . hanyatlása, a szép, jó és igaz 
eszmék hattérbe szorulása, a jogtalan érdekek föltolakodása 
általánosan elismeit jelenség. Nincs hit, nincs remény, 
nincs szeretet az emberekben, mert nincs vallásos érzület 
a szivekben. Ily intelligens társaságban nem szükség 
rámutatnom azokra a jelenségekre, melyek a vallástalan-
ság eredményei. Hiszen kezdik is már "hangoztatni itt is, 
ott is a vallás-erkölcsi nevelés szükségességét. De hát 
ártalmára van az valakinek, ha van egy kis vallásosság 
is lelkében ? Nem lehet azért valaki igen derék állam-
hivatalnok, községi tisztviselő, ügyvéd, orvos, biró, profesz-
szor, kereskedő, vállalkozó, ha egyúttal valamennyire 
vallásos is. vagy legalább nem ellensége a vallás-erkölcsi 
iránynak? Mert sajnos, de mai viszonyaink szerint már 
ennyivel is meg kell elégednünk. Korunkra alkalmazhatók 
legjobban a nagv gondolatú, nagy érzésű és nagyon „fel-
világosult" szellemű Eötvös József báró szavai: „Többnyire 
annál türelmetlenebbek vagyunk mások véleményei iránt, 
mennél inkább kétkedünk saját állításaink helyességében ; 
talán ez az oka azon fanatizmusnak, melylyel a vallástalan-
ság napjainkban fellép." 

T. tagtársaim! Mi vár hát reánk ott az uj házban? 
Ott fogjuk megünnepelni első, szent királyunk 

koronázásának s ezzel eg jü t t a magyar kereszténység 
megszilárdulásának kilenczszázados emlékét; s ott vár 
reánk eddigi működésünk tolytatása ujult erővel: A meg-
sokasodott erőknek egyesült munkája : az alapszabályaink 
szerint való működés altal s magyar társadalmi életnek 
vallás-erkölcsi irányt adni. Ez nem ütközik sem állami, 

sem községi törvényekbe, ezzel nem ártunk sem egyesek-
nek, sem az összeségnek s e mellet saját külön polgári 
hivatásunkat magunknak és másoknak hasznára igen jól 
teljesíthetjük. Még az sem kell hozzá, hogy dicsekedjünk 
katholikus voltunkkal, elég, ha a gyanusitókkal vagy 
gunyolókkal szemben nem tagadjuk, hogy egy kicsit 
ragaszkodunk vallásunkhoz. A guny aztán majd alább 
hagy, ha pedig nagyon sokan gondolkodunk igy, akkor 
lassankint vissza is vonul és élünk békességben és munkál-
kodunk hasznosan magunknak és hazánknak, mely mind-
nyájunk közös kincse. 

Ez a tudat erősitsen és bátorítson meg bennünket, t. 
tagtársaim s ezzel a megerősödött és megbátoritott 
tudattal vouuljunk át régi helyünkről saját otthonunkba, 
melynek tűzhelyénél fölmelegszik szivünk s tán föl fog 
melegíteni másokat is. Isten adja, hogy igy legyen! 

A közgyűlés a szép beszédet szűnni nem akaró él-
jenzéssel és tapssal jutalmazta. 

Az indítványok során Esterházy Miklós Móricz gróf 
kéri a közgyűlést, adja beleegyezését, hogy az elnökség a 
katholikus kör hódolata és tisztelete jeléül ő szentségéhez, 
a pápához és Vaszary Kolos biboros herczegprimáshoz 
üdvözlő táviratokat meneszthessen. A közgyűlés a bele-
egyezést megadta, valamint hozzájárult Hets Ödön dr indít* 
vanyához is, hogy mindaddig, a mig az uj palota berendezé-
sével elkészülnek, a kör, a melynek a régi helyiségből már 
május havában költözködnie kell, szüneteden. 

A tárgysorozat igy kimeritve lévén, Esterházy Miklós 
Móricz gróf elnök a közgyűlést néhány szóval bezárta. 
Azt hallotta a közgyűlés előtt a kör egyik érdemes tag-
jától, hogy daczos és nyakas a magyar. Szivéből kívánja, 
hogy a magyar katholikusok igaz ügyeiknek és érdekeik-
nek megvédésében és kivívásában mindenkor és minden 
qéren daczosak és nyakasok legyenek. 

A közgyűlés ezzel a gróf-elnök lelkes éltetése köz-
ben befejeződött. 

V E G Y E S E K . 
— Cselka, a Religio é s Magyarország összes 

növendékpapsága. — 1871-et irtunk. A katholikus világ 
hallatlan esemény, annak megünneplésére készült, hogy 
IX. Pius pápa egymaga valamennyi pápa közöl „annos 
Petri superavit", pápaságának negyedszázados jubileumát 
fogja 1871. jun. 16-án megtartani. Cselka május 3-án 
tollat ragadott, szikraözönt szórt szét az országban, meg-
gyújtotta a lelkesedés tüzét és kimondta, hogy „a tüzet 
éleszteni kell, mert elalszik." A szikrák tüzet fogtak és 
május 20-án megjelent „egy negyedéves papnövendék" 
felhívása, hogy a központi növendékpapság magyar isko-
lája vegye kezébe az ügyet, szerkesszen egy feliratot a 
papához és küldjön szét minden seminariumba gyüjtőivet 
péterfillérek aláírására. Dictum factum. Az ifjúság lelke 
oly gyorsan fellángolt, hogy a ritka jubileumra 887 
aláirás és 895 franknyi péter-fillér gyűlt össze, mely 
összeget a közp. papn. intézet elüljárósága 1000 frankra 
egészített ki. A budapesti növendékpapság által gondozott 
album czime a táblán ez ve i t : elül: „Album cleri Junioris 
Hungáriáé": hátul : XVI. Kalendas Julias MDCCCLXXI. 
A czimlap első oldalán: Pio. IX. Summo. Pontifici. Visi-
bili. Ecclesiae Capiti. Errare. Nescio. Christo. Domini. 
A másik lapon : Nullo. Nisi. Divo. Petro. Pari. Quinque 
Lustra. In. Ecclesia. Gubernanda. Emenso. A harmadik 
lapon : Summa. Reverentia. Promtissima. Obedientia. Amore 
Filiali. A negyedik lapon a következő cbronosticon áll t : 
HVngarlae. CLeiTCI. Vota. IntIMa. DlCVnt. 

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

Budapest, IS 97. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DL K ÉVFOLYAM. 

Kísérletek a 18. század végén és a 19. szá-
zadban a nemzeti nyelvnek oltárnyelvvé 

emelésére itthon és külföldön. 
A magyarországi ruthónek és románok egy 

része ugyan már a 17. században, más része 
azonban csak a 18. században fogadta el az uniót. 
Az unió előmozdítására a király ugyauazon ki-
váltságokkal ruházta föl az unióra lépet t ruthén 
ós román papokat és egyházakat, melyekkel a 
latin szertartású papok ós egyházak birtak. De 
az unió még igen sokáig csak névleges volt. 
Találkoztak papok még 1748-ban, a midőn gr. 
Barkóczy Ferencz egri püspök egyházlátogatást 
végzett a ruthéneknél, a kik az unió pontjairól 
mit sem tudtak. Többen továbbra is fen tar to t ták 
a szakadár orosz egyházzal az összeköttetést. 
Liturgikus könyveiket nem a szomszéd Lengyel-
országban szerezték be, a hol tóvely nélkül való 
könyveket kaphat tak volna, hanem a hosszú u t 
fáradalmaival és veszélyeivel mit sem törődve 
elzarándokoltak az unió után is a messze fekvő 
Moszkvába l) és o t t vásároltak schismatikus 
liturgikus könyveket és ezeket használták. 2) A 

x) V. ö. gr. Barkóczy Ferencz egri püspök levelét 
1751. deczember 11 -érői a helytartótanácshoz. 1751. egri 
egyházra. Protocollumban, és a gr. Barkóczy F. 1748. 
egyházlátogatásáról szóló jegyzőkönyvet. 

2) Hodermarszky József archimandrita értesiti 1716. 
május 10-éről ex Abbatia S. Nicolai az egri püspököt: 
„Libri, ex quibus nos oramus, pleni Lube Schismatis. 
Multi ex Ignorantia, multi ex obstinacia ac malitia non 
volunt expunctos hos et similes plurimos alios : „uti me-
cum in reditu moderno contigit m Pago Lelesz Polianka 

több százados hagyománynyal, mely Oroszország-
hoz fűzte a magyarországi ru thóneket és vérré 
vál t bennök, nem tudtak egy könnyen szakítani, 
annál kevósbbé, mivel soknak fogalma sem volt 
az unióról. Ebből kell magyaráznunk azt a tény t 
például, hogy 1715. karácson elő napján Moszkvá-
ból Ungvárra érkezett egy szakadár metro-
polita, a ki Koropecki lelkész elnézéséből kará-
cson első napján a munkácsi görög kath. temp-
lomban a li turgiát végezte. A szakadár metro-
polita Munkácsról elment Dalmácziába, de Maxi-
mus diakónusát elküldte Dorogra.3) Bizonyára 
ezen szakadár izgatónak a műve, hogy a böször-
ményi és dorogi görög egyesültek a reá követ-
kező évben 1716-ban nem jelentek meg a pócsi 
gyűlésen, melyre Bizanczy György nagykállói 
főesperes plébános meghivta őket. Pedig Bizan-
czy a gyűlésen való megjelenést az unióhoz 
való őszinte ragaszkodás ismertető jegyének 
ál l i tot ta fel meghivó levelébe.4) A miértis i t t 

apud Parochum nostri Ritus Steph. Danaikovics." Egri 
érseki levéltár, De Eppatu Munkács, de anno 1716. a 
numero 90 — 114. EHa/102. 

3) Ugyanott EHa/91. 
4) Ugyanott EHa/94. „Quod vero attinet Beszermi-

nienses et Dorogienses, illos Dominatio Vestra malo spi-
ritu esse sufflatos, credat. Siquidem pro lapide lydio 
posueram de more et consuetudine huius nostrae Congre-
gat ions Szabolcsensis habitam Circumscriptionem, quam 
pro distributione Parochiarum pro 5. currentis ad Poles 
indixeram, ubi omnes tenebantur cum suis Sacerdotibus 
comparere, hanc Beszerminienses et Dorogienses, qui prae 
reliquis semper primi desiderabantur, se seque semper 
statuebant, nunc uno cum suis Sacerdotibus Congregatio-
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Egerben a püspöki hatóság az esemény közvet-
leu hatása a la t t Bizanczy ezen levelét „Litterae 
Georgii Bizanczy de Schismate Doroghiensium et 
Böszörményiensium" jelzéssel l á t t a el. Az 1748. 
egyházlátogatási jegyzőkönyv azt emli t i a dorogi 
görög ka th . egyházról, hogy két lelkésze vo l t : 
Dorogi András a ru thének, Ollanyi Konstant in 
pedig az oláhok lelkésze volt. A szomszéd görög 
kath. lelkészek bevádolták a ké t dorogi lelkészt, 
hogy az a gyanú terhel i a dorogi plébánosokat , 
hogy szakadár érzelműek, vagy t a l án valósággal 
szakadárok. Gr. Barkóczy egri püspök külön 
k iha l lga t ta őke t és azt az észrevételt tette, hogy 
nem ok nélkül ér te őket ez a gyanú. 

1765-ben pedig valóságos rendbontó zavar-
gásnak volt Dorog a szinhelye, mely királyi 
beavatkozást vont maga u t án éppen a szakadár 
görögökkel, jelesen a karloviczi nemegyesült 
metropol i tával fo ly ta to t t összeköttetéséből ki-
folyólag, a min t ezt már bővebben l á t tuk . A 
kiküldöt t kir. bizot tság Ítélete szerint a főbiró 
a ruthénekböl választassák jövőre az első t aná -
csos pedig legyen oláh. 

Nem csekély há t r ányá ra volt az uniónak az 
a tény, hogy a ru thén papok legnagyobb része 
nagyon tuda t l an volt. „A népet nem ok ta t j ák , 
mer t tudomáuyuk nagyon csekély volt quod 
scire ipsorum sit nimis exile. Sokan a legfőbb 
hi t igazságokat sem ismerték. Voltak, a kik a 
feloldozási a lakot sem ismerték. „Invent i sunt 
non pauci, qui sat isfact iones eas imponere consue-
verunt , quae non t a m commoda et correctio-
nem inducunt an imarum, quam turpia lucra 
Sacerdotum." 5) Gr. Barkóczy egri püspök ezen 
személyes tapasztalásból mer i t e t t észrevételeit 
fényesen igazolják a saárosi és zempléni görög 
kath . papoknak szent Iványi Márton és Petheő 
I s tván jézustársaság beliekhez á t t e t t panaszaik. 
Ezek szerint püspökük nem csinál egyebet, min t 
pénzt gyűj t papoknak szentelvén oly egyéneket, 
a kiket mindenki a lkalmat lanoknak itél, leg-
többje alig tud olvasni. Csak husz vagy harmincz 
for in to t adjon a püspöknek, felszenteli.6) 

nem Nostram re9puerunt. E t prouti mihi est relatum, 
mdixerunt Sacerdotibus suis, ne comparèrent. Videbimus, 
quis vos turbaturus foret? Stamus nos pro vobis. Tota 
Congregatio mirabatur, ubi ab antiquo Böszörmen et 
Dorog huius Congregationis pro Matrice semper habiti 
fuerunt, nunc vero decesserunt.a 

5) Gróf Barkóczy az 1748. egyházlátog. jegyző-
könyvben. 

6) EHa/114. „Nil aliud Dnus Eppus apud nos agit, 
nisi corradat pecuniam, continuo ordinando et quidem 

Ez a szomorú tapaszta lás b i r t a rá gr. Bar-
kóczy egri püspököt, hogy kieszközölte Mária 
Therézia királynőnél, ugyanaz évben, melyben 
tényleg megnyi to t t a sa já t p ip ja inak vezetése 
mellet t az egri püspöki vagyis theologiai isko-
lát , hogy a királynő ha t görög kathol ikus pap-
növendéknek az egri papnevelőben és theologiai 
iskolában való nevelésére és kiképeztetésére 
1200 for in to t u ta lványozot t a plébánosok pénz-
tárából.7) 

Ezekből és előbbi közleményeinkből nyilván-
való, hogy Dorog már a 18. század elején a 
magyarországi egyesült ru thének szemében kiváló 
hely volt. „Pro matrice habebantur ." Anyaegyház-
nak tartották. 

Másrészt az is bizonyos, hogy Dorogon az 
unió u tán is szivesen lá t t ák a szakadár orosz 
izga tóka t és nemegyesül t görög kereskedőket. 
Elénk összeköttetésben vol tak a karloviczi szaka-
dár met ropol i táva l és előszeretet tel keresték fel 
a dorogi görög ka th . asszonyok a toka j i nem-
egyesült pópákat és ezeknél végezték gyóná-
sukat. 

Pap ja ik sem vol tak mindig igaz hi vei az 
uniónak. 

Két izben tényleg — bár nem véglegesen 
— nag}^ szakadást emlí tenek forrásaink a dorogi 
egyházban. 

1748-ban ké t különböző l i turgikus nyelvű 
papja volt Dorognak: ruthén és oláh papja. 

Még 1 767-ben is a dorogiak je lentékeny 
része oláh volt. Mert a rend helyreál l í tására és a 
súrlódások megszüntetésére k iküldöt t kir . bizott-

subjecta, quae omnium judicio coeptissima sunt, homines, 
quorum plurimi legere ignorant. Si viginti, triginta aut 
plures florenos pro ordinibus quis det ei. non dumtaxat 
defectuosus sit in doctrina, verum etiam in corpore, fama, 
honore, mox est ad vota, replevitque similibus monstris 
totas has nostras partes, ita ut plurimi eorum non sine 
scandalo ad stuporem haereticorum sine parochiis cogan-
tur manere." 

7) „Maria Theresia etc. Quoniam Nos Sacrae Unio-
nis promovendae zelo ductae atque ideo de necessariis 
eatenus sollicitae mediis praecipuum omnino comperiamus, 
zelosos et idoneos Populo Graeci Ritus [Jnito Animarum 
Pastores praeficere, hinc Benignissimam in Laudabili Fi-
delitatis Vestrae Pastoralis Sollicitudinis Cura confidentiam 
ponentes clementer com mittimus, quatenus Sex graeci 
ritus Unitos Juvenes deligat, et quos magis idoneos com-
pererit, Nobis una cum praeficiendo eisdem Graeci Ritus 
Instructore repraesentet, in Seminario suo Agriensi omni-
bus ad Curam Animarum r^te, debiteque gerendám scien-
tiis instituendos, et quo citius fieri poterit, ad obeunda 
dein Munia Parochiaha exmittendos, pro quorum inter-
tentione Annuos 1200 fnos ex Generali Parochorum 
Cassa elementer resolvimus . . . 1754. jul. 8." Egri érseki 
levéltár, 617. es. X2/20. 
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ság azt r ende l t e : hogy a főbíró ruthén, az első 
tanácsos pedig oláh legyen. 

Ezen tö r t éne t i tényekkel és adatokkal , sajnos ! 
nem tudom összeegyeztetni, a mi t F a r k a s Lajos 
Egy nemzeti küzdelem története 8. l a p j á n m o n d : 

„ H o g y m é g az unió fölvétele alkalmával s e m 
vihet ték be egyházukba magyar anyai nyelvöket 
őseink, azon sem lehet csodálkozni, m e r t bár a 
művelődésben kevésbbé kife j le t t oláhok már 
akkor nyelvöket az o l tá r ra t e t t ék , s igy a 
követésre őseinknek jó példát m u t a t t a k is, de 
kik az akkori viszonyokkal csak kevéssé is 
ismeretesek, tudni fogják, hogy az 1649-ik évben, 
midőn az alföld s íkján tömegesen lakó apáink 
vet ték föl az uniót, azok a világi értelmiség 
hiánya miat t , a szerződés megkötésénél igen 
gyéren vagy épen nem vol tak képviselve." 

„Hogy a keleti egyháznak minden nem 
magyar hívei sarkalatos hitelveik alapján, sa já t 
nemzeti nyelvöket, az egyházban, az o l tá ion is 
háborí ta t lanul , kifogástalanul b í r ják és használ-
ják, akkor egyedül a magyar az, ki sa já t hazá-
jában oda van kárhoztatva, hogy Is tené t hang-
zatos, szép mível t nyelve mellőzésével idegen, 
ál tala nem értett nyelven és pedig nemzet i 
nyelvünk leghata lmasabb ellensége, a pánszlávok 
nyelvén kell imádnia." 9. 1. 

Ezen lelkes és hazafias megjegyzés helyén 
van, ha a mai á l láspontot t a r t j u k szemünk előtt . 
Ma Dorog egészen magyar város; de váj jon a 
múl tban is az vol t? Ma Egerben csak nemzeti 
nyelvünkön, magyar nyelven hirdet ik az egyházi 
szónokok az is teni igazságokat a város összes 
templomaiban. De mennyire csalódnék, a ki azt 
állitaná, hogy a mul t században is t iszta magyar 
város volt Eger. Mert tény, m i n t azt p. az 
1757. egyházmegyei Pro tokol lum bizonyít ja , hogy 
Egerben magyar, német és szláv a jkú nép l ako t t 
a mul t században. Gr. Barkóczy egri püspök 
ugyanis az Oltáriszentség tá rsaságá t 1757. novem-
ber elején nagyobb egyházi ünnepélyességgel 
lép te t te életbe, mely a lka lommal magyar, néme t 
és szláv sz. beszédeket rendel t mondatni . 

Azok után, a miket tö r t éne t i adatok alapján 
közöltem, ki merem mondani azt az erős meg-
győződésemet, hogy az 1649-ben kö tö t t unió 
a lkalmával azért nem tehe t t ék a magyar nyelvet 
az ol tárra, liturgikus nyelvvé, mer t magyarok 
nem léptek unióra. A kik akkor a római egy-
házzal egyesültek, szláv. k, ru thének voltak, a 

k iknek Róma meghagyta régi l i turgikus nyelvö-
ke t a szláv nyelvet. 

Ha a dorogiak már a mult században t i sz t i 
tőzsgyökeres magyar a jkúak vol tak volna, ugyan 
mit kerestek akkor Dorogon azok az orosz szaka-
dár izgatók? Miért lá t ták oly szívesen a karlo-
viczi szakadár metropoli ta emberei t? Az ember 
nem szokott oly helyre menni, a hol nyel-
vét nem értik, a hol nem lá t j ák szívesen. 
Nem ápol összeköttetést olyanokkal , a kikkeL 
nem rokonszenvez. Igaz, hogy a hajdúk magyarok 
voltak, de az is igaz, hogy az igazi hajdúk 
re formátusok vol tak kezdettől fogva. Az orosz 
szakadárok megjelenése Dorogon épp ugy mint-
Munkácson a régi barátság és összeköttetésnek 
csak a folyta tása . Ruthén, szláv, volt a dorogi 
nép legnagyobb része. Mert, midőn Bocskay 
Is tván erdélyi fejedelem hűséges hajdúi t , számra 
9254 vitézt, 13 kap i t ány alat t , hogy mindenkor 
állandó helyen lakván a hazának hasznosabb és 
a lkalmatosabb szolgálatokat tehessenek és minden-
kor készen ta lá l ta thassanak , az 1605. nov 5-én 
Korponán összegyűlt országos rendek közmeg-
egyezésével, Kálló egész városával, Nánás, Dorog, 
Varjas egész pusztákkal, továbbá Hadház, Vámos-
Pércs, Sima és Viel helysógbeli részjószágok 
bir tokával megajándékozta , tudnunk kell, min t 
az adománylevólből is kitetszik, hogy a hajdú 
városok helyén és szomszédságukban szláv népek 
laktak. 8 ) 

A 9 ezer hajdú legnagyobb része Nánáson, 
Böszörményben st. helyezkedet t el. Dorogra kevés 
kerül t . Inné t van, hogy aránylag nagyon kevés 
Dorogon a református . A reformátusok Bocskay 
emberei, ha jdúi voltak. Ezek magyarok voltak. 

Ha Dorog már a mul t században tőzsgyökeres 
magyar a jkú hívekből ál lott , kérdem, hogy értsük 
az 1767-ben Dorogon működöt t királyi bizot tság 
azon rendelkezését, hogy a főbiró jövőre minden-
kor ruthén, az első tanácsos pedig oláh legyen? 
Csodálatos, hogy ez a delegált bíróság magyar 
lakosokról hallgat . 

A szomszéd magyar községekkel való ér int-
kezés, különösen az a körülmény, hogy a tőzs-
gyökeres Debreczennek közelében van Dorog 
megmagyaros i to t ta Dorogot. 

Ismeretes, mily híresek voltak még nem is 
nagyon régen, de még jobban azelőtt, a debre-

8) B. Tapp Lajos, Hajdúk Története, Debreczen, 
1861. 11. 1. 

21*. 
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czeni országos vásárok. Találkozó helye volt 
Debreszen a bécsi, erdélyi, va lamin t az alföldi 
és felvidéki kereskedőknek. Ké t hétig t a r t o t t a k 
e vásárok. 

Hogy befolyással voltak e vásárok a közel 
fekvő Dorogiakra a magyar nyelv meg tanu lása 
ügyében, kétségtelen, mer t olyan az emberi 
természet , hogy törekszik e lsa já t i tani annak a 
nyelvét , a kire rászorul, a kivel okvet lenül kell 
érintkeznie. 

De még sokkal nagyobb mér tékben elősegi-
t e t t e Dorogon a magyar nyelv te r jedésé t a II. 
József fejedelem germanizáló rendelete folytán 
t á m a d t ellenmozgalom, mely már az 1791-ik 
országgyűlésen törvénybe ig t a t t a a magyar 
nyelv tanulását . 

Ezen most felsorolt okok, va lamint az a 
körülmény, hogy a központ i papnevelőkben 
t anu l t papok koruk szellemét, levegőjét, szivták 
magokba tanára ik u t m u t a t á s a mel le t t — min t 
azt l á t t uk — ezen tényezőknek tu la jdon í tom 
én, hogy 1795-ben magyar ra ford í to t ta Iírics-
falusi György ar. sz. János l i tu rg iá já t . 

Miután felsorolta volt Nagy Pál, Sopron 
vármegye követe az e lőí té le teket az 1825. 
országgyűlésen, november 3-án, melyeket a 
magyar nyelv ellen érvényesí teni törekszenek és 
k i j e l en te t t e volt, hogy a rég szóban levő magyar 
akadémia felállításához is az szükséges, a mi az 
egyszeri hadvezér szerint a háborúhoz, t. i. pénz, 
pénz, ós csak pénz : felszólalt gr. Széchenyi 
I s tván : „Nekem i t t szavam, mond, nincs, az 
országnak nagy ja nem vagyok; de bir tokos 
vagyok, és ha feláll oly intézet , mely a magyar 
nyelvet kifejti , jószágaim egy esztendei jövedel-
m é t fe lá ldozom/ Él jen! Harsan t . Majd csend 
lőn, mély és tar tós . Végre, más t á r g v i a tér 
egyik követ. Vay Ábrahám Borsodból félbesza-
kasz t ja : 

„A vára t l an nagy és szép áldozat — úgy-
mond — bámulásba e j t e t t minket , min t minden 
jeles t e t t . Én 20 ezer váltó fo r in to t a jánlok. 
U t á n a gr. Andrásy György torna i követ 10 ezer 
f r t o t áldoz pengőben, gr. Károlyi György fél-
esztendei jövedelmét. — A hazafiúi érzés könye 
indul t meg a szemekben, jegyzi meg Döbrentei 
Gábor. 

„Meleg szeretet tel fügj a hon nyelvén! mer t 
haza, nemzet és nyelv, három egymástól válha-

9) Palugyay, Magyarország leirása, 2. kötet, 434. 1. 

t a t l an dolog; a ki ez utolsóér t nem buzog, a 
ké t elsőért á ldozatokra kész lenni nehezen fog. 
Tiszteld s tanuld más mivel t népek nyelvét is : 
de soha se feledd, miképp idegen nyelveket tudni, 
szép, a hazait pedig lehetségig mívélni, kötelesség." 

Ennyi hazafias buzdítás u t á n nagyon ér tem, 
hogy Dorog megmagyarosodott népe oltárnyelvvé 
szeretné t enn i a magyar nyelvet a szláv helyébe, 
mely őseinek u jabban ugyancsak liturgikus, de 
eredeti leg nemzeti nyelve is volt a szláv népnek. 

(Folytatjuk.) Dr Bőlim János. 

Kálmán Károly orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház febr. 26-ihi ülésében. 

(Folytatás.) 

Keletnek legkiválóbb bölcse, ama társadalom-alapi-
tója, kit e bázban oly szívesen idéztek, ő a nagymester, 
Kelet legfényesebb csillaga, a bölcseség hirdetője, Plátó 
nyíltan mondja, hogy a társadalomra nézve legfontosabb 
az Isten. Az istentelenség, a vallás ismeretének hiánya 
minden társadalomnak dögvésze, döghalála. Ki a vallás 
alapját bolygatja fel, az a társadalom alapját dönti meg. 
(Igaz! Ugy van! balfelöl.) íme, hogy hosszan ne foglal-
kozzunk vele. Keletnek bölcsességétől, fényétől, csillagától 
tekintsünk Nyugat legkiválóbb bölcsére. 0 azt mondja, 
az a kiváló parlamenti ember az akkori szenátusban, ki 
nem elégedett meg az ő Philippikáival és Catilináival, 
mikor a társadalom a szenátus előkelőit, kik a hazának, 
a vallásnak alapjai ellen törtek, szavának hatalmával és 
vesszejével ostorozta, egyszersmind megírta azt a magasz-
tos művét : De natura Deorum, melyben többek között 
azt mondja : „En nem tudom, vájjon az emberi társada-
lom megállhat-e és az igazság eszméje valósulhat-e, ha 
az Isten iránti áhítat, a vallás tisztelete megszűnik." 
Aristoteles pedig a Cicero által felvetett kérdésre nyíltan 
adja meg a választ „Politikájában", midőn igy szól: „A 
vallás, az Isten tisztelete az, a mi nélkül az állam meg 
nem áll." Ez röviden a bölcsészet, a társadalom alapítók 
nézete. A nagy történész Plutarch azt mondja: „Bejár-
hatjátok az egész világot, találhattok városokat, bástyák, 
kőfalak, műcsarnokok, királyok (sőt pénz) nélkül is, de 
álladalmat, de népet Istea és vallás nélkül, egyetlen 
egyet sem találhattok. Épp azért azt hiszem, könnyebben 
építhettek levegőre várost, kőfalakat, mint vallás és 
Isten nélkül álladalmat és társadalmat." Ha a régi böl-
cseknek, államalkotóknak eme röviden felhozott idézeteit 
tekintjük, általános és állandó volt közöttük az a nézet 
törvény volt, hogy a ki a földön a határkövet odébb 
mozdítja, annak fejét a törzséről kell odébb mozdítani, 
oly lényegesnek tartották a haza, a nemzet alapját, féltett 
kincsét, a vallást, De a régi századok és ezredek vezér 
és csillagfényétől tekintsünk az ujabb társadalom, ujabb 
kor, ujabb viszonyok nagy szellemeire : mit mondtak, 
mikép nyilatkoznak ők. Az uj világ legfenköltebb szellemi 
férfia, társadalom alapitója nyíltan mondja: „Vallás és 
erkölcsiség nélkülözhetetlen támaszai a közjólétnek. Nem 
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hazafi az, a ki az emberi boldogság e hatalmas oszlopait 
aláássa. Minden valódi politikus épp oly bizonyosan 
tiszteli és szereti azokat, mint minden buzgó hithű ember. 
A házi és köztársadalmi boldogságra való befolyásuk ki 
mondhatatlan. Esz és tapasztalat bizonyítja, hogy a nép-
ben az erkölcsiség vallás nélkül okozat ok nélkül meg 
nem állhat. De épp ezek azok, a melyek kell, hogy a 
kormányzatnak is életerőt adjanak. 

Es azért nemcsak a népnek, hanem a kormányzat-
nak is szüksége van vallásra, sőt bizonyos szempontból 
még inkább, mint a népnek. Mert elég nagy szellem, 
Montesquieu mondja (olvassa): „Mert a kormány, vagy 
ha ugy tetszik, a fejedelem, mig a vallást gyűlöli is, de 
féli, az egy meglánczolt fenevad, a mely nem árthat. 
Minden vallás nélkül azonban vérengző szörnyeteg, mely 
pusztításában más határt nem ismer, mint szenvedélyének 
szeszélyét." 

Laboulaye pedig azt mondja (olvassa): „A vallás 
legfőbb politikai tényező, az egyedüli biztos alapja az 
államoknak." Hegel pedig azt mondja (olvassa): „A 
törvények legfőbb biztositékát a vallásban bir juk." 

íme azok a kiváló s nagyobbrészt liberális emberek, 
a kik az újkor első fáklyavivői voltak, szintén belátják 
ezt. Mert én az összemberiség dicsőségét látom abban, 
hogy még a liberális ember is belát olykor a mély ho-
mályba és bevallja nyiltan tévedéseit. 

Azt hiszem, nemcsak e házban, hanem az egész 
hazában nincs senki, a ki azt mondaná, hogy a liberaliz-
mus terén nagyobb érdemeket szerzett, mint Voltaire. És 
ő, pátriárkája mind azon tanoknak, melyek felforgatással 
fenyegetik a társadalmat, sokban tévedett, maga vallja, sok 
gonoszat mondhatni róla, de azt nem, hogy nyiltan hir-
dette volna az atheizmusnak az őrültségét. Azt mondja ő 
is : mindenütt, a hol állami élet van, szükséges a vallás. 
Seit indokolja is ezt. Az államhatalom — úgymond — 
c ; ak a már véghezvitt tényeket tudja felülvizsgálni és 
megbírálni. A sziveknek és veséknek redőit nem képes. 
Az elméleti istentelenség a legnagyobb eszelősség, a gya-
korlati istentelenség pedig a legelrettentőbb bűn. Azt 
hiszem, Voltairenek igazat fog adni mindenki abban, mi-
dőn azt mondja, hogy elrettentő bűn az, a mely az állam 
alapjai ellen tör. Azt mondja továbbá Voltaire: „Az 
istentelenségnek, a vallástalanságnak minden egyes véle-
ményéből egy fúria kél ki felfegyverkezve szofizma és 
gyilok által, mely az embereket érzéktelenül kegyetle-
nekké teszi." 

Hogyha az ó-világra tekintettünk vissza, vessük sze-
meinket az uj-világra is, de maradjunk meg saját ha-
zánkban, a második évezred határán. Én azt hiszem, hogy 
minden sovinizmus nélkül mondhatom, hogy nincsen a 
világ népei között oly nemeslelkü, vallása iránt oly hű 
és lelkesedéssel viseltető nép, mint a magyar. (Helyeslés.) 
Es ha valamikor azt mondotta a szenátusnak nagy szó-
noka, hogy a spanyoloknál számban, a galloknál erőben, 
a karthagóiaknál fondorkodásban, a görögöknél szépmű-
vészetekben talán kisebbek vagyuuk, de egy tekintetben : 
a vallásos érzületben felülmuljuk valamennyit, ugy ebben 
nem volt hiba. Mert valóban, a mig ez a nép vallásos 
érzületben felülmulta a többieket, addig uralkodott vala-

mennyi fölött. A mikor azonban a vallás hatalma, a tár-
sadalomnak ez a legszentebb ügye, a mely egyszersmind 
az emberi testnek, léleknek is életadója, megszűnt, és a 
mikor a vallás a pártdüh szikrájától szétlobbant: akkor 
a béke temploma porrá égett. A mikor az a korlát, a 
mely az emberi sziveket féken tart ja, megszűnt; a mikor 
a korlát egészen szétromboltatott : akkor a bűnáraáat el-
öntötte a népeket, és akkor Róma ledőlt és rabigába gör-
nyedt. (Helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 

A mint ismerem ma magyar fajunk s népünk szikla-
szilárd jellemét, hitét, a mint ismerem véremet, fajomat, 
nincsen nekünk szükségünk arra, hogy akár a régi böl-
csek, görögök, rómaiak szellemét, akár az ujabb száza-
doknak, az ujabb népeknek kiváló, magasztos szellemeit 
hivjuk elé; nekünk elég és megfelelő is az uj ezredév 
országgyűlésének alkalmából felnyitni, nem az idegen 
könyveket, távolban porladozó sziveket és sirokat, hanem 
elég nekünk saját hazánk első törvénykönyvét felnyit-
nunk, azt a törvénykönyvet, melyet itt tisztelünk 
a ház asztalán, s annak első lapján ott látjuk a mi álla-
dalmuk, a régi keresztény társadalom alapitójának, alap-
vetőjének első szavát, a mely igy szól: „Az első helyen 
— úgymond az első lapon — vallást adjunk hazánknak 
alapjául." Annak a törvénykönyvnek ez az első szava; aztán 
másutt mondja : „ . . . a k i é vallás ellen törne valaha, ne adja 
az Ég ! ne adja az Isten ! de, ha valaki valamikor oly 
boldogtalan lenne, hogy azon alapot megrendítené, az 
becsületesen nem kormányozhat." Egy alapitóleveiében 
azt mondja : „hogy ha valaha támadna olyan boldogtalan, 
olyan szerencsétlen, a ki ezen alapokat, a melyekre ha-
zánk van építve, alterálni, megbontani, feldúlni akarná, 
tudja meg, hogy annak dolga lesz velem a végitéleten az 
élők és a holtak Istene előtt ; tudja meg, hogy sújtani 
fogja az Örökkévaló átka." Szent István, honalapitónk, a 
magyar keresztény társadalom alapitójának mintegy atyai 
átkát ne vonja tehát e hazában magára senki se, hanem 
az atyáknak áldása szálljon az ujabb nemzedékre is. 

Forgassuk e törvénykönyvnek lapjait, nézzük, to-
vább azt mondja : Ha valamely szerencsétlen, valamely 
boldogtalan nem az egész nemzedéket, hanem a hazának 
csak egy gyermekét is megbotránkoztatná vallásában, hi-
tében, az méltó arra, mikép az evangélium is mondja, 
miként corpus jurisunkban áll, hogy malomkövet kösse-
nek a nyakára és lesülyeszszék nem is itt, hazánk vizei-
ben, hanem egészen távol, messze a hon határain kivül, 
a fekete tenger mélyébe. A keresztény társadalom alap-
vetői mindannyian oly szigorúan ügyeltek arra, hogy 
soha ne törjék meg e hazában a keresztény társadalom 
alapját, a vallásos nevelést. 

Azt mondja egy kiváló államférfiú, másokkal egye-
temben, miután az igazságok általában minden korra és 
minden honra vonatkoznak : ne képzelje tehát, ne ringassa 
magát semmi állambölcs abban a csalódásban, hogy 
vallás nélkül álladalmat, társadalmat boldogítani akaró 
nagy munkájával megbirkózhatik, főképen ugy, hogy ha 
a társadalom alapját, a vallást, a helyett, hogy ápolná, 
óvná, erősítené, inkább azt rongálni törekszik; mert 
nagyobb hatalom kívántatik arra, mint minden földi 
hatalom, nagyobb láttávol kivántatik ahhoz: az Isten 
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szükséges arra és sz ő örökkévalósága. Ezt moEdja és 
mondhatja ismételten a hazának is minden igaz honfia s 
minden igaz, bölcs államférfia. Maga a szellemeknek 
szelleme, fénye azt mondja : örök tanú a keresztény 
igazságban az égi nap. Éppen ott a csillagok vizsgála-
tánál tűnik fel az örök tanú, az égi nap és azt mondja, 
mint egy könyvben a Regnurn Marianumban olvasom, az 
égről az összetartó erő a nap ha távozik, ugy a csillagok 
milliardjai kaoszba omlanak; a mi társadalmunknak össze-
tartó vonzereje mint ott a csillagok közt a nap, a vallás 
ereje és érzete. Es azért, ha a földről az az egy távozik ; 
ha itt megbomlik az összetartó erő, a hit, akkor beáll a 
nagy ború, a tohuvabohu ; jogok felbomlanak, trónok 
leomlanak, s a feldúlt sánczokon a trónus lábai koldus 
mankóival keresztbe hullanak. Es azt irja tovább, ha 
nincs Isten és hit az emberiséggel, ugy az emberiség 
vérkaoszba vész el. Rómában is annak pusztulása előtt, 
mikor nem volt egyesítve a pártok harcza, mikor kitör-
tek először, csak cseppenként folyt a polgárvér, de később 
eláradt és Róma ledőlt. 

Emlékezzünk a mai viszonyok közt, mi történik itt 
a hazában. I t t is először cseppenként, de hovatovább 
egész áradattal üti fel a fejét az az anarchisztikus, nihi-
lisztikus özönlés, a mely mindenütt a vallástalanság, a 
hitetlenség nyomában jár . De mielőtt hazánk éppen a 
népek Istenétől szivébe oltott nemes erő ellenében oda 
juthatna végkép, hogy itt is az az anarchia, nihilizmus 
végmegsemmisüléssel fenyegethetné a népet, a nép igaz 
szellemét, kivétel nélkül minden párton belátják a valót 
és azért áldom a magyarok Istenét, mert még ott is 
hangoztatják, hogy segiteni kell, ama párton, a mely 
oka az anarchiának s ott merül fel a szó, hogy segiteni 
kell ; nem lehet hagyni azt a rettenetes inváziót, pusztu-
lást a hazán, a mely veszedelmesebb mindennél, a mi 
eddig egy ezredéven át vé3zszel és megsemmisítéssel 
fenyegette a hazát. S azért azt mondom, mikor hazánk-
ról, népünkről, annak megmentéséről van szó, szűnjön 
meg minden pártoskodás, minden gyűlölet, harag s ön-
érdek, némuljon s veszen el, mert a magyar hazának, 
a népnek maradni, lenni s élni kell. (Zaj. Elnök csenget.) 

Mielőtt az az anarchisztikus iránylat, a mely mint egy 
uj invázió fenyegeti a társadalmat, romhalmazba döntené 
az egész ezredéves alkotmányt, hazát a vész s veszély 
előtt, éppen az által, hogy minden párt tagjainak kebe-
léből felhangzik a keresés, a kutatás, hogy miképpen 
segíthetünk, ugy látom, ugy érzem, mintha itt is e ház-
ban, a honnan kiindult a veszedelem, az a hármas invázió, 
a mely végenyészettel fenyegeti a hazát ; megjelennék a 
magyarok hatalmas Istene, a ki azt kívánja a vész és 
romlás előtt s felett, hogy legyen világosság, hogy őszinte, 
igazi világos tekintettel keressük azokat a módokat, a 
melyek képesek kiemelni a hont abból a hinárból és 
veszedelemből, a melybe a hármas invázió, az a hármas 
egyházpolitikai örvény terelni iparkodik a népet. Épen 
azért én kötelességemnek tartom, hazám iránt égő, lángoló 
honszeretetemnél fogva, legelső kötelességemnek tartom 
keresni és szívesen elfogadni a legparányibb gondolatot 
is, bármely oldalról jöjjön, a mely e részben hazáakat, 
népünket menteni segíti. Úgy viszont el fogom várni 

minden párttól azt, hogyha az eszközök, a módok mutat-
koznak, melyek az igazi intelligenczia előtt jobbnak 
látszanak, hogy akkor szintéa közakarattal és közlelkese-
déssel együtt fognak működni, hogy közerővel mentsük 
a népet, a hont, a magyarok hazáját. íme a legfontosabb 
feladat az, hogy keressük, hogy mikép menthessük meg 
hazánkat akkor, mikor valóban, ha végig tekintünk e 
hazán, a Kárpátok szép tájaÍD, felső megyéink olyanok, 
mint lombjavesztett fának száraz ágai, melyek karjaikat 
irgalomért nyújt ják ég felé, tekintsünk végéig az egész 
Tisza mentén, talán emlékeznek, hogy mik történtek ott. 

De menjünk le a déli vidékekre, ott a hol a Bala-
tonnak kék habjai hullámoznak ; mintha mindazt ismétel-
nék, hogy nem boldog a magyar ! (Általános élénk de-
rültség.) 

Nem megyek tovább. Állani és beszélni fogok és ha 
hangzik ott a csengetyüszó, a mely rendet akar csinálni 
a házban, én köszönettel tartozom e szó iránt és midőn 
a haza az ország népének megmentésére éppen a nyo-
morúság idejében azok a harangok megszólalnak, a me-
lyek vészt kiáltanak, a mikor a házban a legnagyobb 
válság idejében derültség hangzik fel, önök nem tudják, 
hogy mit mivelnek. Ez nem komolyság, ez a legkevésbé 
méltó eljárás önökhöz ; a győző homlokára a szerénység 
koszorúja illik, és mikor önök olyan sokan, talán 300-an 
vannak és mi csak 18-an vagyunk, (Derültség.) más fegy-
verek illenek az önök kezébe: az önök háta mögött a 
háromszázados, csak három évtizedes süppedékes álliberá-
lizmus, az önök székei alatt a liberálizmus dinamitjai van-
nak, a mi hátunk mögött, a mi lábunk alatt 18 század-
nak igazságsziklája van. Mi a keresztény társadalom 
diadalrajutásáért küzdünk. (Ugy van! a baloldal hátsó 
padjain.) És mikor azt lát juk, hogy a r.ép nem boldog, 
hogy a nép alkotmányának, jogának alapjait ingatták 
meg önök, és a mikor mi az alkotmány alapjaiért küz-
dünk, és a mikor azt látjuk, hogy a magyar nép soha 
nem volt talán olyan boldogtalan, mint napjainkban, és a 
mikor ennek kifejezést akarunk adni itt, és ha valaki 
kifejezést adhat itt e házban, én tartozom kifejezést adni 
itt ennek : akkor uraim a legméltóbb és legmegfelelőbb 
eljárás, nem az, a melyet önök követnek. Nem akartam 
én már ma személyeikkel foglalkozni, éppen nem ; maga-
sabb szempontból indultam én ki és ebben a genreban 
akarok maradni tovább is, hogy ma minden hithű igaz 
magyar egyetértsen a nép javának kivívásában, és hogy 
ne legyenek ma a legszentebb tárgynak, a vallás tár-
gyának felmerülésénél oly küzdelmek, a melyek főképpen 
az oly szomorú helyzetnek véghetetlen komolyságához 
éppen nem méltók, nem méltók az országgyűléshez és 
annak tagjaihoz. íme, ha keressük az egész társadalom-
ban, oly képű népet nem lelünk, mint a milyen az önöké, 
még a hallstadti trotlik között sem. 

Kit vagy mit képviselnek önök? Folyton kaczagó 
nép ma nincs a hazában. Önök derűitek, a nép meg 
könyezik. De „ki könyet vet el, gyöngyöt arat. Mi sír-
tunk már sokat, megérjük az örömnyarat, az üdvkalá-
szokat." És azok, a kik sokat nevettek hosszú évtizedeken 
keresztül, a kik a legfontosabb tárgyakat is bizonyos de-
rültséggel fogadják, azokra már az a magyar közmondás 
is áll, hogy majd a ki utoljára nevet, az nevet legjobban. 
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De én nem tartom sem hozzánk méltónak, sem e 
házhoz méltónak, hogy mi a nevetés eszközeit fogadjuk 
el; nem, sokkal komolyabb, sokkal válságosabb a hazá-
nak helyzete. En ezt a fegyvert egyáltalában nem aka-
rom becsülni és hogy egyszer s miuderkorra leszámol-
hassunk ezzel, én azt. a szép szót akarom megemlíteni, a 
zsoltárok ama szavát, a mit az ős héber mond, a mit 
elfogad a katholikus és a mit felemel a református is: 

„Ti veszszetek, ha kik kaczagtatok ! 
Az Isten és igazság velünk van, itt terem, 
Hogy ti kajánok szégyent valljatok, 
Hogy (térjetek meg vagy) veszszetek ki hirtelen." 

(Folytatjak.) 

EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 

C S E L K A 1ST A N D O R . 

A budapesti érseki vikariátus joghatósága alatt 
álló papság az I. b. első budapesti érseki vikárius halál-
esete alkalmából a következő emelkedett hangú gyász-
jelentést bocsátotta ki : 

A budapesti érseki helynökség joghatósága alatt álló 
egyházkerületi papság fájdalmas szivvel jelenti, hogy 
méltóságos és főtisztelendő Cselka Nándor ur, carrhei 
fölszentelt püspök, budavári érseki helynök, a Szenthárom-
ságról nevezett felhévizi prépost, esztergom-főszékesegy-
házmegyei kanonok, ő szentsége titkos kamarása, a köz-
ponti papnevelőintézet kormányzója, a jeles vaskorona-
rend lovagja folyó évi márczius 8 án délután 2 órakor a 
testi szenvedések türelmes elviselése és az egyház kegy-
szereinek áhítatos felvétele után élete 63-ik és papi 
hivatásának 43-ik évében, az Ur akaratjában megnyugodva 
áldásos földi pályáját bevégezte. Az őszintén szeretett és 
szivből megsiratott püspök érseki helynök romlandó teste 
folyó évi márczius 10-én délelőtt 10 órakor a magyar 
királyi tudomány-egyetemi templomban fog ünnepélyesen 
beszenteltetni és a kerepesi temetőbe nyugalomra helyez-
tetni. Halhatatlan lelke üdveért az ünnepélyes szent 
miseáldozat folyó évi márczius 13-án, szombaton délelőtt 
10 órakor a budavári Nagyboldogasszonyról nevezett 
koronázási plébánia templomban fog az egek urának 
bemutattatni. 

Ez árnyékvilágból ámbár ki kell mennem, 
Es a sir gyomrában föld porává lennem, 
A föltámadáskor visszatér majd lelkem, 
Jöjj el Jézus Krisztus, fogadj el ott engeml 
Budapesten, 1897. márczius 9 én. 

Berlin, márcz. 10. Egy röpirat a szabadkőműves-
ségről. — 

Az „Adels-Zeitung"-ban több támadó czikk jelent 
meg a szabadkőművesség ellen. Erre a porosz szabad-
kő müvesség, tekintettel arra a körülményre, hogy ha 
mindaz, a mit az Adels-Zeitungban ellene felhalmoztak, 
igaz, akkor az a protektorság, melyben a porosz királyi 
ház a berlini nagy páholyt részesiti (egy porosz hg a 
nagymestere), nagyon furcsa világításba kerül, — sietett 
kijelenteni és hirdetni, hogy nem igaz, a mit az Adels-
Zeitung mondott; a szabadkőművesség nem kárhozatos 
és nem veszedelmes szövetkezet a nemzetek vallás-erkölcsi 
életrendje ellen. 

Feleletül erre a vakmerő szemfényvesztésre most 

az Adels-Zeitungban megjelent czikksorozat összegyűjtve 
jelent meg röpirat alakjában Kölnben, Bachem nyomdá-
jában. A czikksorozat összegyűjtője előszavában kijelenti, 
hogy neki nem czélja a szabadkőműveseket az ő szemé-
lyiségükben bántalmazni vagy üldözni, kiket a ker. fele-
baráti szeretet teljes mélységével szeret; ő a szabadkőmű-
vesség fölött uralkodó elveket ostromolja minden meg-
engedett fegyverrel és eszközzel. Röpiratának czélja 
kimutatni és bebizonyítani, hogy a szabadkőművesség, az 
ő lényegében, az ő törekvéseiben, az ő szertartásaiban és 
egész működésében, bűnös a polgári társadalom ellen, 
különösen pedig oly polgári társadalom ellen, melyet 
hagyományok, kivált keresztény monarchikus hagyo-
mányok kormányoznak. Kijelenti azután szerző, hogy 
nem szándéka holmi szenzácziós leleplezésekkel foglal-
kozni, mert a tapasztalás őt arra figyelmeztette, hogy az 
ily lármás szabadkőműves históriák csak használtak a 
titkos társulatnak, a mennyiben érdeklődést keltettek 
iránta. 0 szorosan a szabadkőművesek hiteles nyilatkoza-
taira akar szorítkozni, mert ezekből magukból teljes 
qyzonyitást lehet összeállítani a szabadkőművesség nagy 
bűnösségére nézve. 

A nagy figyelemre méltó röpirat három részre oszlik. 
Az első részben szerző bebizonyítja, hogy a szabad-

kőművesség oly titkos társulat, melynek czélja feltámasz-
tani a világon a régi pogány rationalizmust és naturaliz-
must, a keresztény vallásnak vagyis az Isten által kisza-
bott vallásnak megsemmisítésével. Ennek kimutatására 
szerző a többi közt közli az 1872. nov. 1. és 2-án 
Locarnoban tartott nemzetközi szabadkőműves kongresz-
szus határozatát, melyben kimondatik, hogy Renau tanai-
ból kátét kell összeállítani és a népeknek jövő vallásuk 
gyanánt a szocziál-demokrátikus-republikánus elveket kell 
bemutatni és hirdetni. — Megerősítése, illetve folytatása 
e határozat ama másik átkos határozatnak, melyet az 
1869-ben Nápolyban a vatikáni zsinat ellen demonstráló 
szabadkőműves Anti-Concilium hozott, melyen az egész 
világról 700 szabadkőműves gyűlt össze. Halljuk az anti-
concilium határozatát: „Alulírottak, mint a czivilizált 
világ különféle nemzeteinek képviselői, ki-kiáltjuk az ész 
szabadságát a vallási tekintélylyel szemben, az emberek 
függetlenségét az egyházak és államok zsarnokságával 
ellentétben, a nevelés szabadságát szemben a klerikális 
tanítás-neveléssel, nem ismerve el az emberi hit számára 
más forrást a tudománynál; ki-kiáltjuk az emberek 
szabadságát és annak szükségességét, hogy minden 
bevett (officiel) egyházat el kell törölni. A nőt ki kell 
szabadítani az egyház és a törvényhozások által reára-
kott bilincsekből, melyek őt teljes kifejlődésében akadá-
lyozzák. Az erkölcsöknek minden vallástól menteseknek 
kell lenniök. " 

A második részben szerző a szabadkőműves köny-
vekből vett gazdag aratással bebizonyítja, hogy a szabad-
kőművesség köztársasági, sőt anarchikus tanokat terjeszt, 
és igy teljesen megfoghatatlan dolog, ha fejedelmek a 
szabadkőművesség protektorságára vállalkoznak. 

A füzet harmadik részében szerző végül bebizonyitja, 
hogy a szabadkőművesek óriás többsége teljes tudat-
lanságban leledzik a titkos szövetség valódi czéljaira nézve, 
azt jóhiszemüleg humánus jótékonyság gyakorlására hiva-
tott társulatnak tar t ják; mig a valódi czélok csakis 
magas fokú és beavatott tagok előtt ismeretesek. Ennek 
bebizonyítására idézi Proudhon-t, a ki 30-as fokú test-
vér volt s a ki a szabadkőművesség fődogmáját Istenre 
vonatkozólag igy fejezte ki : Dieu c'est le mal, nincs más 
rossz, csak az Isten! Idézi Gaston / . testvér mondását 
egy dolgozatból, melyet a Bulletin maçonnique 1882. 
márcziusi füzete egész terjedelmében közölt. Jellemző, 
hogy e mondás a dolgozatnak czimül szolgál és igy szól; 
,Dièu, voilà Vennemiaz embernek nincs más ellensége 
csak az Isten ! 
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Valóban, ily nyilatkozatok, ily tanúságok után a 
szemtelenség és vakmerőség legfőbb foka kívántatik ahhoz, 
qogy a főfő szabadkőműves nagymester, Náthán, az ő 
körleveleiben a szabadkőművességről mint az erkölcsösség 
és tisztesség fellegváráról dicsekedjék az emberiség előtt. 

Et nunc reges intelligite ! 

IRODALOM. 
Ünnepély aq. sz. Tamás t iszteletére a bpesti közp. 

papnevelőben. 

A budapesti közp. papnevelő lelkes növendékpapsá-
gának magyar egyházirodalmi iskolája, é ek- és zene-
kara, testvéries közreműködésre összefogva, igen szépen 
sikerült ünnepélyt rendezett f. hó 7-én az intézet fényes 
dísztermében aquinói szent Tamás, a keresztény theolo-
gusok és philosopbusok fejedelmének tiszteletére. A beteg 
püspök-kormányzó híján jelen volt valamennyi elüljáró 
és szépszámú hallgató közönség. Az ünnepélyen végig 
ható magas szárnyalású szellem több illustris egyházi és 
világi vendég jelenlétét is megérdemelte volna. A finom 
tapintattal összeállított műsor 7 darabból állott. Elsőnek 
Konrád Ferencz IV. é. hb. szólalt meg elnöki megnyitó-
ban, megütvén aq. sz. Tamás szellemi nagyságáról az 
alaphangot, mely ódán, ünnepi dalon, értekezésen és zár-
szón át gyönyörű változatokban hangzott végig az üünepi 
aktusok sorában. Következett 2. a zenekar előadásában 
Troubadour potpourri Verditől. 3. Oda sz. Tamáshoz. 
Irta Szabó Ödön I. é. hh., szavalta Duliskovich Elek II. 
é. hh. 4. Ünnepi dal Oberhoffertől, előadta az énekkar. 
5. Szent Tamás és az álbölcselők. Irta Gerő János I. é. hh., 
felolvasta Vargyas Tivadar I. é. hh. 6. Egmont Beetho-
ventől. Előadják hegedűn Gönczi Ede III. é. hh., zongo-
rán Zatkovics Béla III. é. hh. 7. Elnöki zárszó, tartotta 
Konrád Ferencz IV. é. hh. — Szép volt minden, de leg-
szebb volt a kedves növendékpapság igénytelen szerény 
fellépése. 

V E G Y E S E K . 
4 - Cselka Nándor püspök végt isztessége megfe-

lelt a közbecsülés és népszerűség nagyságának, melyet a 
boldogult Budapesten, kiváló személyes tulajdonai és ér-
demei által szerzett. Halála hirét vévén Bogisicli Mihály 
cz. püspök, prépost, esperes, budavári plébános, a követ-
kező körlevelet küldötte szet az esperesi kerület papsá-
gához: „Szeretettel felkérem a budapesti kerület összes 
plébánosait és a szerzetesházak főnökeit, hogy Istenben 
boldogult Cselka Nándor felszentelt püspök és éiseki 
helvnök ur végtisztességére, e levél vétele után reggel, 
délben és esti 6 órakor, valamint szerdán márczius 10-én 
reggel és délelőtt 10 órakor az összes harangokat meg-
húzatni szíveskedjenek. Budapest, 1897. márczius 8-án. 
Bogisicli Mihály, czimzetes püspök, prépost, esperes buda-
vári plébános." — Temetése a boldogultnak a legimpo-
zánsabbak közé tartozik, melyeket Budapest valaha pap-
nak rendezett. Sőt, tekintve hogy a boldogult népszerű-
sége mellett az első Budapesten székelő fölszentelt és 
vicariusi joghatóságot gyakorló püspök vala, temetésének 
kitüntetésére Budapest tőváros hatóságának kiváló gondja 
vala. A boldogultnak nagy készséggel elsőrendű díszsír-
helyet jelölt ki, ravatalára koszorút helyezett le, és 
szerdán, a temetés, napján a közgyűlés meleg megemlé-
kezés alapján elhatározta, hogy Cselka emlékét jegyző-

könyvben örökíti meg s az esztergomi főkáptalanhoz 
részvétiratot intéz. Budapest főváros elüljáróságát, tanácsát 
és képviselő testületét kegyeletes eljárásáért teljes elismerés 
illeti meg. A boldogult hült tetemének beszentelését maga 
a főpásztor Vaszary Kolos bibornok hgprimás teljesítette, 
szerdán 3/410-kor a temetést pedig az ünnepi requiemmel 
együtt 10 órakor Bogisicli Mihály cz. püspök, a boldo-
gultnak betegség miatt volt távolléte idején a vicariatusi 
teendőkben helyettesitője végezte. A gyászoló közönség 
élén Csúszka György kalocsai érsek, Wlcssics Gyula 
miniszter, Lobkovitz hg hadtestparancsnok, Ráth K. fopoP 
gármester stb. jelentek meg. R. i. p. 

— Hirek az egyházmegyei kormányok köréből. 
0 emja Vaszary Kolos bibornok hgprimás érsek ur 
a budapesti közp. papnevelő intézet helyettes kormányzó-
jává Krizsán Mihály alkormányzót nevezte ki. Bubics 
Zsigmond kassai püspök ur az ottani papnevelő intézet 
kormányzójává Belky Márton püspöki titkárt nevezte ki. 

— Egyházi építkezések. Az esztergomi főkáptalan 
a bazilika alsó terén, a főtemplommal szemben, az u. n. 
Dvihal-féle telken, két uj emeletes impozáns és belsőleg 
kényelmes elhelyezésű kanonoki lakóházat építtet. Kalocsán, 
a jótékonyságban és alapításban kifogyhatatlan érsek ur 
legújabban ismét nagy hálára kötelezte egyházmegyéjét, 
a mennyiben elhatározta, hogy a nagyobb papneveldét a 
kor igényeihez képest kibővíteni fogja. Az építkezés 
az intézeti rektor meghallgatása és terve alapján nem 
sokára megindul. 

— Aquinói sz. Tamás tiszteletére Kalocsán is 
volt ünnepély. F. hó 6-án a Jézus-társaságiak főgymná-
siumában az ifjúság természettudományi és bölcseleti köre 
rendezte. A fejtegetések tárgya Aq. sz. Tamásnak De 
regimine principum cz. munkájában kifejtett államtana 
képezte. Az értekezések közé szőtt classicus zenebeteteket 
a Stephaneum fuvó-zenekara adta elő. 

— Budapest a kath. le lkészeknek és hitoktatóknak 
fizetésére összesen 94,507 frtot tevő költségvetést állított 
be budgetjébe a most szerdán tartott közgyűlésen. Ebből az 
összegből 42,647 ft hitoktatók, 51,860 ft plébánosok és segéd-
lelkészek fizetése, és pedig ez utóbbiak számára, 1868. 
jan. 1-től kezdve, az eddigi összegek és az emelések fel-
tüntetésével a következő összegekben: Budavári plé-
bános : az eddigi összes évi illetmény, a segédlel-
készek tartásdijával együtt 2296 frt, az uj illetmény 
3300 fr t lesz. Krisztinavárosi plébános : eddigi illet-
mény 1480 frt, az uj illetmény 2100 frt lesz. Tabáni 
plébános: régi illetmény 1720 frt, uj illetmény 2400 frt. 
Vízivárosi plébános: régi illetmény 1344 frt, uj illetmény 
2400 frt. TJjlaki plébános: régi illetmeny 1300 írt, u j 
illetmény 1860 frt. Ó-Budai plébános: régi illetmény 
1305 frt, uj illetmény 2400 frt. Belvárosi plébános : régi 
illetmény 1764 forint, uj illetmény 3200 forint. Lipót-
városi plébános: régi illetmény 1302 forint, uj illetmény 
2100 forint. Terézvárosi plébános: régi illetmény 1134 
frt , uj illetmény 2700 forint. Erzsébetvárosi plébános: 
régi illetmény 1008 frt, uj illetmény 2400 forint. József-
városi plébános: régi illetmény 1260 frt, uj illetmény 
3000 frt. Ferenczvárosi plébános: régi illetmény 1134 frt, 
uj illetmény 2700 frt . Kőbányai plébános: régi illetmény 
756 frt, u j illetmény 1800 frt. A 37 segédlelkész, az ed-
digi 300 trt illetmény helyett 500 frtot fog kapni; az 
alsó vizivárosi kapuczinus rend és a II. ker. országúti 
kapisztránus plebénosok, illetve házfőnökök pedig egyen-
kint 500 forint kegydijat. Az eddigi összes idevágó kiadás 
28.903 f r t volt; az uj illetmények szerint pedig a mint 
mondják 51.860 frt lsez, vagy, hogy az összes évi többlet-
kiadás 22.957 frtra rug. 

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

Budapest, IS 97. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Kísérletek a 18. század végén és a 19. szá-
zadban a nemzeti nyelvnek oltárnyelvvé 

emelésére itthon és a külföldön. 
(Folytatás.) 

Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy nem helyes 
Farkas Lajos következő okoskodása1): ha román 
atyánkfiai, midőn nyel vöket az egyházba bevitték, 
arra pápai engedélyt nem kértek, ily engedélyre 
nincs szükség, midőn most a magyar nyelvet 
akarjuk oltárnyelvvé emelni. 

Ha az unió idejében li turgikus nyelv volt 
volna a magyar nyelv az unióra lépett szakadár 
ruthéneknél : az unió u tán is megmaradt volna 
l i turgikus nyelvnek a magyar nyelv. 

Midőn a románok 1698-ban unióra léptek, ők 
már akkor is saját nyel vöket használták li tur-
g i á i k b a n . Emlitésre méltó e részben, miképp 
lett a román nyelv liturgikus nyelvvé, már előbb, 
mielőtt létre jö t t volna az unió. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem 1643-ban kiadott határozatával 
döntötte el véglegesen ezt a kérdést. De már 
előbb is találkozunk rendelkezéssel, mely mintegy 
előkészitette a ta la j t ezen döntő parancs sikeres 
végrehajtására. 

Az 1 5 77. április 22— 27-én Tordán hozott 
törvényczikkek sorában ugyanis ezt is olvassuk:2) 

„Miért hogy az oláh község közzül is vannak 

E g y nemzet i küzdelem tö r téne te , 103. 1. 
2) Gr. Mikó Imre , E rdé ly i Tö r t éne lmi Ada tok , 3. 

k. 300. 1. 

sokan, kiket az Ur Isten megvilágosítván, a 
görög professiótól elszakadtak, és az Istennek 
igéjét tulajdon nyelveken hallgatják, kiknek ezelőtt 
való Superintendensek megholt, végeztük: hogy 
ők is válaszszanak közzülök igaz értelmen való 
tudós ós alkalmatos személyt, hogy az élő Istennek 
igéjének hirdetése közöttök is meg ne szűnjék." 

Ezen törvényczikk azt bizonyltja, hogy 1577 
körül több oláh község elhagyta ősi hitét, a 
görög szer tar tás t és elfogadta Kálvin t.mát. 
Addig szláv, orosz nyelven cyrillbetűkkel végez-
ték görög l i turgiájokat. Most, hogy elfogadta 
több oláh község Kálvin tanát, , saját nyelvöket, 
az oláh nyelvet kezdték haszuálni az i s t en t i sz te -
letnél. Vagyis oláh nyelven hallgatták Isten 
igéjét, mert igehirdetésből áll i t t az isteni-
tisztelet. 

A 16. századbeli liitujitók elszakadván Rómá-
tól, mindenütt nemzeti egyházakat teremtet tek. 

Rákóczy György erdélyi fejedelem, Kálvin 
tanának ezen buzgó terjesztője és pártfogója, a 
ki az ó-szövetséget 13-szor, az u ja t pedig 32-szer 
olvasta el, olvasván naponkint legalább két-
fejezetet,3) 1613. október 10-én k i a d j t t paran-
csában meghagyta a szakadár oláh metropolita 
és papoknak : ne merészeljen többé oláh nyelven 
ta r tan i l i turgiájokat és istenitiszteleti tényke-
déseiket. 

Paranc a biztosabb végrehajtására 1648-ban 

3) Szűcs, Debreczen Tör téne te , I. köt. 
'22 
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oláli nyelven adta ki a szent í rás t 4 ) és a kate-
kizmust.5) Ez az oláh ká té meg támad ja a szent-
ségeket, a képek és ereklyék t iszteletét , a sz. 
szer ta r tásokat bálványimádásnak nevezi. 

Világos teh.it, hogy Rákóczy György ezen 
intézkedéseivel Kálvin t a n á t akar ta ter jeszteni 
az oláhok közöt t és a kath . .vallástól aka r t a 
őket elidegeniteni. 

Összefüggésben az előbb emi i te t t intézke-
déssel Bánffi György, Erdély ko rmányzó ja 1692. 
decz. 18-án ezeket parancsol ja , midőn rnegerő-
siti a szakadár oláh Theophil me t ropo l i t á t : 

„Isten igé jé t nemzet i (oláh) nyelven és pedig 
a szentirás (t. i. a Rákóczy György-féle oláh 
szentirás) nyomán fogja a met ropol i ta h i rde tn i 
vasár- és ünnepnapokon a t emp lomokban , a 
temetéseknél és bárhol k iván janak a hivek sz. 
beszédet. Ra j ta lesz a metropoli ta , hogy más 
lelkipásztorok is igy hirdessék Is ten igéjét ." 6) 

Ez a Rákóczy György-féle oláh szentirás 
á lprófé táknak nevezi a kathol ikusokat , a pápá t 
ant ikr isztusnak, a jezsui tákat az ant ikr isztus elő-
hírnökeinek' 7) 

Majd azt parancsol ja Bánffi kormányzó az 
oláh met ropol i tának , hogy el kell neki fogadnia 
a részökre le fordí to t t oláh ká té t és az i f júságot 
e ká té szellemében fogják majd szorgalmasan 
oktatni . 8 ) Mily szellem ura lkodot t e kátéban, 
lá t tuk. 

Ennyire buzgólkodtak az erdélyi kormány-
zók, hogy megnyer j ék az o láhokat Kálvin taná-
nak és elidegenitsék őket a kath. vallás elfoga-
dásától. 

De nemcsak a kormányzókat , hanem a 
vármegyék re formátus ura i t is ugyanaz a törek-
vés vezérelte. 

Hogy a kálvinis ták mennyire tö rekedtek 
megakadályozni az Uniót, példát idézek. 

Hodermarszky József egyesült a rch imandr i ta 
1716. márcz. 2-áról ezeket i r ja az egri püspöknek : 

„Ad grat iosum Il lmae Dominat ionis V. Man-
datum ad amplectendam Unionem Saceraotes 
Comitatus Maramaros, adhor ta tus sum. Quorum 
praecipui (quamvis per Comitatenses Calvinistas 
sub muleta Florenorum 300. inhibi t i fuissent ad 

4) Szűcs idézett munkájában. 
5) Nilles. Symbolae, vol. I. p. 148. 
ÍV) Nilles, Symbolae ad illustr. Históriám. Eccl. 

Orient, vol. I. p. 154. 
7) Ugyanott, p. 148. 
8 j p. 145. 

me comparere) coram me se s t i t e run t in Sziget, 
e t tarn proprio quam reliquorum suorum con-
f r a t r u m Nomine Fidem Sacerdotalem pro ample-
c tenda Unione mihi praes t i te runt , ac id ipsum 
manuum subscriptione confirmare para t i fuissent, 
nisi a Calvinistis inhibi t i e t carceribus absterr i t i 
fuissent, u t i anno prae te r i to cum quodam Sacerdote 
unire se volente pract icarunt ." 9) 

Néhány hónappal későbben, 1716. junius 
17-éről kel t levél Szigetről kéri gr. Erdődy egri 
püspököt : hasson oda hogy ő felsége fékezze 
meg a kálvinis ták ezen ellenséges viselkedését. 

„Summe necessarium, ut ab Inclyta Cancel-
lari i Transylvanica unum ex t raha tu r Caesareum 
Mandatum ad Cottum Maramarosiensem, quo 
adversarios Calvinistas et impet i tores sacro-
sanctae unionis compescere possi t ." l u) 

Ily előzmények u tán nem csodáljuk, hogy 
maga az uniónális okmány is 1698. okt. 
7-éről román nyelven van szövegezve, és az 
1700. szept. 4- én Gyula-Fehérvárot t t a i t o t t 
zsinat 14. pon t j a ki je lent i vi lágosan: hogy oláh 
nyelven végezzék a papok a sz. ténykedéseket . 
Ezen ha tároza tok is oláh nyelven vannak szöve-
gezve. Nilles idézett művében (vol. I. p. 252.) 
lat in nyelven is hozza e ha t á roza toka t az oláh 
szöveg jobbján. 

„Sacerdotes, quan tum poterunt , divina officia 
Valachica l ingua celebrent, evangelium et conci-
onem, ut in te l l igant fideles." 

Róma elfogadta a román nyelvet l i turgikus 
nyelvnek, mer t a most jelzet t okok sürgősen 
követe l ték , hogy Róma ne emeljen nehézségeket 
a román nyelv ellen. Mert ha Róma e l t i l to t ta 
volna a román nyelvet a l i turgiában, e t i lalom 
ki tűnő fegyver volt volna az unió ellenségei 
kezében. A mi a most emi i te t t dolgok megfi-
gyelése u tán nem szorul bővebb fej tegetésre. 

Róma i t t is következetesen m e g t a r t o t t a 
elvét. 

„A szakadár keletiek megtérí tésénél egye-
dül arra i rányul t a római pápák minden gondja 
— fi gyei mez te t t XIV. Benedek — hogy kitép-
jék gyökerestül a megtérő szakadárok lelkéből 
Arius, Macedonius, Nestorius stb. tóvelyeit. 
épségben érintet lenül, meghagyván régi szertar-
tásaikat és fegy lmöket." u ) 

y) Egri egyházmegyei levéltár. De Erectione Eppatus 
Munkács. E H a/93. 

10) Ugyanott, E H a/105. 
n ) „In reditu Graecorum, Schismaticorumque Őrien-



ÜELIGIO. 177 

Azt mondja továbbá Farkas Lajos könyvé-
ben (12 1.), bogy Bacsinszky András püspök 
megengedte, hogy a papok az epistolát és evan-
gél iumot mise közben magyarul mondhassák. 

Mire a lapi t ja ezen áll i tását , megáll-e vagy 
nem ezen állítás, nem tudom, mer t for rás t 
nem emli t Farkas Lajos. 

De ha tényleg ugy van a dolog, nem cso-
dálkozom ra j ta , mer t Bacsinszky is korának 
fia volt . A 18. század szelleme, a magyar nyelv 
érdekében megindult nagymérvű mozgalom, bizo-
nyára őt is ér inte t te . 

Igaznak föltételezvén, a nem rég e lhunyt 
Farkas Lajosnak Bacsinszky püspökről t e t t 
észrevételét, azzal sehogy sem tudom össze-
egyeztetni Farkas Jánosnak, Bacsinszky kor tá r sá -
nak, Bacsinszky püspökről t e t t megjegyzését azon 
alkalomból, midőn 1 7. 3-ban három egyesült püs-
pök, Major oláh, Bosiskovits körösi ós Bacsinszky 
munkácsi püspökök tanácskoztak Bécsben Mária 
Therézia királynő parancsából liturgikus könyveik 
kijavításáról. 

Farkas János, I. U. Baccalaureus in I l lma 
fund. Wind. 1773. április 6-áról ezeket i r j a gr. 
Eszterházy Károly egri püspöknek: „Tres Uni-
to rum Eppi iussu Augustae quotidie omni cum 
indust r ia laborant . Non cessât Bacsinszky, a l ter 
Phot ius Antecessoris sui Sentent i is inhaerendo 
par t iculam Filioque impugnare ; sed Conatibus 
Majorianis et Bosiskovichianis subtilis Arius vel 
invitus cedere debuit. Neque leviores cum eodem 
ra t ione Calendarii habuere clisceptationes. Magno 
absque dubio Ei dolori est, quod nullum fere 
part icular i hac in Synodo punctum jux ta russi-
cam ejus mentem concludatur." 

Bacsinszky orosz érzelmeivel nehéz össze-
egyeztetni a magyar l i turgia mellet t i buzgólko-
dását. Ha csak azt nem mondjuk, hogy 1773 ós 
1795 közöt t 22 év folyt le. És ebbe a 22 évbe 
esik a magyar nyelv érdekében megindult moz-
ga lom; és Bacsinszky érzülete e z a l a t t alaposan 
megvál tozhatot t . 

Hogy Dorogról indult ki a magyar nyelvnek 

talium ad Catholicam Religionem curando id unum Roma-
nis Pontificibus maxime curae fait, ut ex illorum animis 
radicitus evellerent Arii, Macedönii, Nestorii, Eutychetis, 
Dioscori, Monothelitarum, aliorumque errores, in quos 
inteliciter proruerant ; salvis tarnen et intactis Ritibus ac 
disciplina, quam ante Schisma servabant et profitebantur, 
quaeque venerandis ipsorum antiquis Liturgiis ac Rituali-
bus innititur." Allatae. 

ol tárnyelvvé emelésére a mozgalom : úgy hiszem, 
nem csalódom, ha azt áll i tom, hogy e ténynek 
az is egyik oka, hogy Dorogon oláhok is laktak 
a kiknek saját papjok volt. Az oláhok saját 
nemzeti nyelvökön oláh nyelven végezték litur-
gikus ténykedéseiket . Midőn Dorog magyarosodni 
kezdett , ez a tudat , hogy az oláhok sa já t nemzeti 
nyelvökön végezték l i turgiá jokat — a kik pedig 
ugyanazon szertar táshoz tar toz tak , mint a meg-
magyarosodot t ru thének , ez a tuda t most a r ra 
sarkal ta a dorogiakat, hogy a magyar nyelvnek 
ol tárnyelvvé emelését szorgalmazzák. 

K imu ta t t am, hogy a magyarországi ruthének 
unionálása alkalmával nem t ehe t t ék a magyar 
nyelvet l i tu rg ikus nyelvvé, mig a román nem-
zeti nyelvet az akkor i egyházpoli t ikai helyzet-
ből kifolyólag okvetlenül el kell fogadnia Rómá-
nak l i turgikus nyelvül. 

Egész más a helyzet ma, mindőn tényleg 
több min t kétszáz ezer azon görög szer tar tásnak 
száma, kiknek magyar az anyanyelvök. 

A mai helyzetre már inká.bb ráillik Farkas 
Lajos megjegyzése: hogy a gör. sz. magyarnak, 
Is tenét , hangzatos, szép mívelt nyelve mellőzésé-
vel, idegen, á l ta la nem ér te t t nyelven és pedig 
nemzeti nyelvünk leghata lmasabb ellensége, a 
panszlávok nyelvén kell imádnia. 9. 1. 

Hogy mi t remélhe tnek Rómától a gör. sz. 
magyarok a magyar nyelvnek liturgikus nyelvvé 
emelésére irányuló törekvéseik megvalósulására, 
a r r a a l i turgikus nyelvekről szóló ezen munká-
l a tunk behatóbb tanulmányozása ad felvilágositást. 
Két hét múlva könyv a lakjában is meg fog 
jelenni ezen munkála tunk, a megfelelő — eddig 
n y o m t a t á s b a n még közzé nem t e t t okmányokkal 
felszerelve. 

Németországban ugyanazon elvek és tényezők 
befolyása a la t t német re kezdték fordí tani a mise 
latin szövegét. Jelesen S tu t t ga r tban Károly, 
W ür t t em be rg kathol ikus herczege akara tából 
Werkmeister udvari pap megkezdte 1786-ban 
püspöke beleegyezése nélkül a herczeg udvari 
kápolnájában német nyelven a misét tar tani . 
Winter előbb tanár , később eichstä t t i kanonok 
1804-ben, Münchenben „Verbuche zur Verbesse-
rung (!) der kath. Liturgie" czimen megjelent munká-
jában az egyház régi fegyelmét sürgeti, hogy a 
nép nyelvén kell a misét mondani ós csak a 
konzekráczió szavait latinul. A r i tuálét több helyén 
német szöveggel használták. A misét tényleg csak 
a s tu t tga r t i udv ri kápolnában végezték németül . 

22* 
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1826-ban több morvaországi pap azzal a 
kéréssel fordul t főpásztorához : engedje meg a 
német nyelvet liturgikus nyelvnek. Fölter jesztésük 
czime : Erster Sieg des Lichtes über die Finsterniss 
in der kath. Kirche 12) 

(Vége köv.) Dr Böhm János. 

Kálmán Károly orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház febr. 26-iki illésében. 

(Folytatás.) 

A nagy Széchenyi azt mondta: „Nevetnek az urak, 
bár sírnának, jobb szeretném !u Mert az a nép, a mely 
ott a felvidéken Sáros, Szepes, Ung és Zemplén, Árva, 
Liptó, Nyitra, Trencsén és a többi vármegyében keserg, 
és az egész hazában annyi nép, a mely majdnem véres 
verítékkel keresi az önök számára is a nagy fizetést, 
mindazt, a miről tovább szólani nem akarok ; oh, annak 
nincsen oka a kaczagásra, éppenséggel nincs, és én 
bejártam a hazát a Kárpátoktól az Adriáig, voltam 
mindenütt a nép közt, de nem láttam házat, annál kevésbbé 
községet, a melynek lakói folytonos derültségben lettek 
volna. Nem méltó az e házhoz, nem méltó az a hazához, 
e hazának népeihez, főkép ily válságos időkben. Tovább 
nem is akarok erről beszélni, én azt hiszem, hogy ez a 
derült hangulat az önök torkára forr, nemsokára szomorúra 
változik. Hadd tudja meg a nép. mint Deák Ferencz 
mondot ta : Majd ha a nemzet számot kér tőlünk a köz-
bizodalomról, ha számot kér arról, mikép orvosoltuk a 
hazán ik vérző sebeit s a közkivánatot mennyire teljesítettük, 
ha számot kér az elrepül1", de soha vissza nem hozható 
drága időről, elkeseredve fogjuk megvallani . . . de hisz, 
tudja úgyis a nép, nem is szeretném valóban mindazt 
elmondani, a mit önök szoktak művelni itt, inkább szeret-
ném, hogy főkép a hazának veszélyes helyzetében legyen 
minden igaz magyar hü, mikor a két ezredév kezet nyújt 
egymásnak, itt is valóban vállvetve, kéz-kézet fogva minden 
igaz magyar pártkülönbség nélkül egyesüljön a nép 
javának, diadalának kivívására. A trotlik fegyverét, a 
kaczagó butaságot, sajnálom s elvetem. 

A világ legkiválóbb szellemei szerint két párt van 
elejétől fogva az emberi társadalomban. (Hal l juk ! Halljulc!) 
Az ő szavaikból akarom megértetni önökkel a világosságot 
és igazságot. íme a legkiválóbb szellemeket és főképen 
a liberalizmusnak kiváló vezéreit kivánom idézni: azokat 
a fegyvereket, a melyeket az igazi lángelmék, ha mind-
já r t ú j pogány elkereszténytelenitő szelleműek i*, villog-
tatnak, igen szivesen fogadom el; a szellem, az igazság, 
az igazi lángelmék fegyverével szivesen megyek a küzde-
lembe. 

Tisztelem, becsülöm a lángelmét az ellenségben is 
és azon meggyőződésben vagyok és emberi fajom büszke-
ségének tekintem, hogy a leghatalmasabb ellenfelek is, 
ha igazi lángelmék, megtaláják és kimondják az igazsá-
got. íme egy ily igazságnak tartom azt a szózatot is, a 
mely eléggé liberális szellemtől, sőt a liberalizmus egyik 

12) Thalhofer. Liturgik. 1. 113. S. 

fáklyavivőjétől származik, hogy tulajdonképpen az emberi-
ség története folytonos küzdelem a két párt között : nap 
és az éj, a fény és a homály hit és hitetlenség és hogy 
Kossuth Lajos szavával éljek, ( H a l l j u k ! Halljuki a szélső 
baloldalon.) hogy az ő antitézisét használjam : az Isten és 
pokol között. Ez a folytonos küzdelem, Krisztus és a 
Béliái az élet és halál között. Ez a két tábor, ez a két 
párt van ma hazánkban is, mint egyáltalában a világon 
mindenütt és minden korban. De ha mindig is így volt, 
sohasem volt annyira élére állítva e küzdelem és sehol, 
mint magyar hazánkban ez idő szerint. Es éppen azért, 
mert nem akarok oly dolgokkal foglalkozni vagy oly 
személyes kérdésekkel,- melyek talán fájdalommal érint-
hetnének bármi szivet: tisztán oly tárgyilagossággal akarok 
szólani ez ügyben is. a mely az egé^z népességet, az egész 
világot érdekli és ebből vonjuk le azután hazánkra a 
következményeket. En tehát egyelőre nem is a hazánkban 
szerepelt egyéneket, hanem azon kiváló szellemeket kívá-
nom felidézni, a kiknek szavai, eszméi, tényei világos-
ságot deritenek e küzdelemre, a mely ma Európában, de 

• főkép itt Magyarországon dúl. (Halljuk! Halljuk!) Es ime, 
j azt mondja egy igen kiváló férfiú. (Egy hang jobb felől : 
\ Ki az?) 

A mint az elnöki székről hangzott egykoron, ily 
privát kíváncsiságra beszédem után adom meg a felvi-
lágosítást; rendesen csak azt és annyit mondok, a mit s 
a mennyit magam kívánok mondani s nem a mit más 
kiván. De, ha éppen szükségesnek véli, megmondhatom a 
nevet is, egy kiváló állású nagy vezérférfiunak nevét 
azért, mert azt a manifesztumot, melyet bemutatni 

: akarok, egy nagy nemzetnek táborkarához intézi, a mely 
I tábor nemcsak hogy nem a keresztény eszmékért küzdött, 

hanem éppen a keresztény eszmék ellenében. Nándor 
braunschweigi herczeg. (Egy hang a szélső baloldalon: 

j Német volt! Derültség.) Annyival inkább ! Hogyha még 
a németnek is benő a feje lágya, kell hogy helyesen 

; gondolkozzék ön, mint minden igaz magyar, a kinek nem 
negyven éves korában nő be a feje lágya, mint szokták 
mondani, hanem a ki mindenesetre értelmes annyira, 
hogy ily dologban ne szoruljon több magyarázatra. Azt 
moiidom tehát, hogy idézem. Annyival inkább óhajtom 
idézni ezen külföldieket, hogy a magyar annál büszkéb-
ben emelhesse fel homlokát és fejét, hogy belássa, mi a 
kötelessége a vallás érdekében. Azt mondja — és itt 
nem annyira a szavait, mint az eszméit fogom idézni -— 
hogy : korunkban a politikai és erkölcsi forradalmak ez 
időszakában bűn, az emberiség és igazság ellen elkö-
vetett bűn volna továbbra is a titok fátyola alá rejte-

I getni oly dolgokat, melyek egyedül képesek megoldani, 
megfejteni mindazt, a mi eddig történt és a mi ezentúl 
történni fog. Azt mondja : egy párt, egy egész érdek-
csoportozat keletkezett, mely mig küzdelmeinek czégé-
reül az ember boldogitását tűzte ki, addig valójában 
azon dolgozik, hogy minden emberi boldogságot prédájává 
tegyen. 

Es itt szivesen vonom szavaim közé egy magyar 
férfiúnak, Eötvösnek szavait, a kinek szelleme minden-
esetre súlyos irányadó volt: „Keresték az igazságot" — 
mondta — „mint a bányász a hegyek sötét aknáiban, 
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mint a gyöngyhalász az ingadó tenger fenekén és csak 
sötétség volt az, a mit munkájukkal kivívtak." A világ 
kiváló vezérei keresték a világosságot, ők is sötétben 
dolgoztak ; de hogy felkerültek a magaslatra, oly világos-
ság üté meg szemüket, mely rettenetesebb volt a leg-
sötétebb éjszakánál, mert ez az anarchizmus éjszakája. 
Ez mérgezte meg — azt mondja — ez ámitotta el az 
emberiséget egész nemzedékekig. Gyalázás és guny 
valának ama pártnak eszközei minden isteni, vallásos 
intézmény ellen, féktelenséget, de szép álarczok alatt 
olyan jogokat találtak fel, a melyek még a természet 
törvénykönyvében sem lelhetők sehol, és azt mondja, 
hogy ezeket a jogokat, a tulajdonképpeni féktelenséget, 
anarchiát kierőszakolták a fejedelmektől. Minden beszédeik-
ben és cselekedeteikben egy általános társadalmi rombo-
lásnak, minden társadalmi rend és kötelék felbomlásának, 
az általános anarchiának terve nyilvánult Minő eszkö-
zökkel hálózták be az emberiséget ? Kezébe kerítette 
ama párt először a sajtót, elárasztotta a világot vele, de 
másodszor az ifjúságot magát, azt a nemes ifjúságot is, 
a megrontott, a kiközösült iskolák által a romlás magvait 
hintette szivébe. Magasrangu, hafalmas társakat toborzott 
és a nemes szándék és czégér feltüntetésével megcsalta 
még a legélesebb lángelméket is. Azt mondja : határt 
nem ismerő kevélység és szultáni uralomvágy volt ama 
pártnak egyetlen rugója és czélja nem volt egyéb, mint 
a fold trónjai, hogy a népek kormányait éjféli sötétségbe 
vezesse. Mindez megtörtént, és történik most is, de észre 
lehet venni, hogy a fejedelmek és a népek nem tudják, 
hogyan és milyen eszközök által. Mi tehát szabadon 
kimondjuk nekik : mindazon politikai és erkölcsi zavarokat, 
a melyek most a földet elárasztják, amaz egylet vissza-
élése szülte." Azért azt mondja: „A legnagyobb veszély, 
az anarchia, a nihilizmus veszélye fenyegeti a hazát, az 
hangos vallomást követel tőlünk és mi igazolá«sal tarto-
zunk az emberiségnek, a mint joga is van ezt tőlünk 
követelni, mi visszalépünk, mi szétromboljuk ez épületet, 
az utolsó ütés ez, melyet itt teszünk, ezzel az épitmény 
falai és oszlopai összeomlanak. Athatatlan sötétség borul-
jon e romokra és takarja el azokat az avatatlan kutató 
szemei és rosszakaratú csalók előtt késő nemzedékekig," 
es vajha eltakarhatná mindazokat, a miket elkövetett az 
a párt, vajha ne tudná a magyar — a mint mondja a 
kiváló iró — mert jöhet talán idő, midőn Európa, — de 
mi hazánkról beszélünk — hazánk is szemének minden 
könyével iparkodnék letörülni azt a foltot, a melylyel 
beszennyezte a hazát az a liberális kormány. 

íme egy másik, aki mondja, egy hires: . . . Endrey 
Gyula: Csak a quótát meg ne szavaznák. Kálmán K: A 
quóta ma nincs napirenden, különben szivesen quótáznám 
el akár a hátán is, miért quótázták ki önök a bukásból 
azt a pogány kormányt. Azt mondja egy kiváló szellem 
— (Derültség.) — ezzel bizonyítják, hogy önök közt nincs 
kiváló szellem. A mai parlamentek magasabb közéletü csa-
lások. — Elethalálharcz. Im egy okmány: 

„Mi alulírottak, Amerika, Francziaország, Mexikó, 
Németország, Ausztria és Magyarország küldöttei", a 
szabadgondolkozásuak nápolyi gyülekezetén, — közbe-
vetőleg szabad itt említenem, én örülök, hogy ebben a 

vezérkarban utoljára maradt a magyar, mert ebből hiszem, 
hogy a ki a rosszban az utolsó volt, a jóban az első lesz 
a magyar, és hogy itt hazánkban az az áramlat kelet-
kezet, mely a keresztény társadalmat alapjában akarta fel-
forgatni, a magyar nép szivében, lakozó igazság erejénél 
fogva bízom én is, hogy az a magyar nép a legutolsó 
volt a vallás elleni küzdelemben, a magyar legelső lesz 
a jónak kivívásában. Folytatom az okmányt, mely a 
következőket tartalmazza: mi ilyen, amolyan nemzetek 
küldöttei, a szabad gondolkozásúak gyülekezetében a 
következő alapelveket valljuk és hirdetjük: tekintve, hogy 
a vallás az Isten létéről szóló tan, minden zsarnokság — 
természetesen az ő stílusuk ez — más stílus szerint tör-
vényes fejedelemség értendő alatta, és a vallást gonosz-
ságnak tartja, — minden gonoszság és a zsarnokság 
kútforrása, és tekintve, hogy az Isten létéről szóló tant, 
a katholikus egyház tanítja a leghatályosabban mindenütt: 
ennélfogva alulírottak kötelességünknek tart juk általában 
a kereszténységet, de a katholikus egyházat mindenek-
előtt minden eszközzel, gyökerestül és mentől előbb 
krirtani. Ugyanezek a dolgok másutt is, nemcsak elvétve, 
nemcsak szórványosan történnek, s ez az okmány annál 
inkább nevezetes, mert akkor kelt, mikor a keresztény 
népek vezérei egy táborkarba gyűltek össze, hogy a 
romlásnak indult társadalmon segítsenek, s mintegy két 
tábor vezérkara g j ű l t össze, hogy tanakodjanak, mikép 
vezérlik tovább csatáikat. íme egy képviselő parlamenti 
beszédjében épen azon táborból azt mondotta szórói-szóra, 
azért emelem olykor e lapot, hogy híven idézzem szavait — 
„végczélunk az, a mi Yoltaire-é volt és a franczia forra-
dalomé, ez a végczél a katholiczizmusnak és általában az 
egész kereszténységnek, tehát a keresztény felekezeteknek 
is megsemmisitése örök időkre. Es milyen eszközökkel, 
milyen bátorsággal, minő vitézséggel, minő elszántsággal, 
valóban jobb ügyhöz méltó elhatározással mondja Heinzen : 
„Es ha a félvilágot kellene a légbe röpíteni és ha egy vér-
tengert kellene is kiönteni, hogy e pártot megsemmisítjük, 
ne törődjünk vele", mintha a mai kor pirotechnikájának 
minden eszközeit akarnák alkalmazni. „ A vallás követőinek 
nem visszatorlásáról van itt szó, hanem kiirtásáról; nem-
csak kiirtásáról, hanem meggyalázásáról, nemcsak meg-
gyalázásáról, hanem arról, hogy belefojtsák a piszokba, 
kiáltja egyikük, mily rút halált kiván a kulturharczoló, 
ki nem látja be még, hogy Európa több pontján kigyúlt, 
úgynevezett európai kulturharcz nem egyéb, mint a pol-
gárság csatája a kereszt ellen." „Az ó-pogány világ 
utolsó megjelenése előtt állunk, mely utódja (a keresz-
ténység) elleni harczra még egyszer fölkerekedik, mielőtt 
átengedné neki a jövőt. Az egyik oldalon az ó-pogány 
Kelet és ős-pogány Nyugat áll, a másikon a keresztény-
ténység s egymással a térért küzdenek. Előtűnnek itt 
Matter szavai szerint Ázsia, Egyptom és Görögország 
legmagasabb eszméi, melyeket a kereszténység megtáma-
dott és levert, e~en tanuk ismét feltámadtak, legyőzőjük 
ellen minden erővel küzdenek, egyesülnek vele, hogy an-
nál könnyebben letiporhassák." 

E szavak érdemesek a figyelemre. (.Kubinyi Géza 
felé:) Örülök, hogy épp önnek szivére mondhatom e szó-
kat : „egyesülnek vele, hogy annál sikeresebben letipor-
hassák. " 
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És édes jó uram, t. képviselőtársam, ön alkalmat ad 
nekem, hogy ennek révén kifejthessem önnek a valót. 
(Derültség.) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, márcz. 15. Kuruzslók és orvosok. — 
Köztudomásu dolog, hogy a kuruzslók és orvosok 

között nagy különbség vagyon. Amazok puszta szemfény-
vesztő látszatra dolgoznak ; ezeknek a munkája élet és 
valóság. 

Nem az enyém az a két gondolat, a mi itt most 
elüljáróban eszembe jutott. Az egyik magáé az Istené, a 
ki a szent könyveket inspirálta; a másik szent Ágostoné, 
az egyház nagy doktoráé, a hi'etlen emberiség nagy 
ostoráé. Szent Máténál azt mondja maga az U r : „Egy a 
ti mesteretek, Krisztus." Szent Ágoston szerint pedig az 
emberiségnek tulajdonképpen szintén csak egy igazi lelki 
orvosa van és ez is — Krisztus. Es az egyetlen lelki 
orvos orvostudománya az emberisig minden lelki bajának, 
szokásos szólam szerint, kor rupczi ójának meggyógyitására, 
köztudomás szerint, az evangéliumban van lerakva. 

Ez keresztény embereknél köztudomásu dolog. Es 
tulajdonképpen nem is theolo'giai hit kell ahhoz, hogy 
valaki belassa, miszerint a Krisztus lelki orvosságait ren-
delő és osztogató keresztény vallás az emberek erköl-
cseire a legcsodásabb hatást képes gyakorolni, képes bű-
nösökből oltárra emelhető szenteket alakítani. Ennek tu-
dására egy kis ember- és világismerettel eljuthat a zsidó 
és pogány is. Ez a ker. czivilizáczió történetének hangos 
kiáltása, melyet csak az nem hall meg, a ki szántszán-
dékkal bedugja a fülét. 

Már most térjünk a dologra ,Á „Budapesti Hírlap", 
mely bámulatos látszatával a tudásnak tud mindenhez 
meglepő ügyességgel szólni, minap, (73. sz.) „Nálunk és 
másutt" czim alatt a „politikai erkölcstelenség" patholo-
giájából és therepiájából tartott a nagy közönség előtt 
nagy ügyeskedéssel előadást. Meg kell vallani, és szivesen 
elismerjük, hogy az ellen az altató eljárás ellen, mely 
azt hangoztatva, hogy hiszen „másutt is" ugy van az, 
mint nálunk, tehát nem kell a dologra ügyet vetni, — 
sikeresen száll síkra a nevezett lap és kimutatta, hogy 
„nálunk a közéleti depraváczió sokkal veszedelmesebb 
mint másutt." A mivel ezt a tételét igazolja, az mind 
helyes. A diagnózis tehát helyes; azt hiszi az ember, 
hogy szakértő orvossal van dolga. 

Ámde ez csak látszat. Nem orvossal, hanem kuruzs-
lóval állunk szemben. A meglehetős jó diagnózisra, — a 
melyben a politikai élet elsatnyulásával karöltve járó er-
kölcsi hanyatlás okai közt, nagyon helyesen, meglátta a 
legnagyobb bajt is, a „vallási hit" rettentő hiányo>ságát,— 
rettenetes bolond therapia, igazi lókurás gyódmód követke-
zik. Lássuk csak ! „Nálunk, vgyubovd, kétségbeejtő nagyság-
ban uralkodik c hitetlenség." Ez a diagnózis: a kór helyes 
megállapitása. Hiányzik a vallási hit, uralkodik a hitet-
lenség: tehát . . . Es itt aztán annak kellene következ-
nie, hogy tehát ellenszerül a recipén a nemzet számára 
elő van iiva a hitetlenség uralkodásának megdöntése és 
az erkölcsöket emelő hit uralkodásának visszaállítása. 

Nem. A „B. H," csak kuruzslónak bizonyult, nem orvos-
nak. Az igazi, sőt egyedüli gyógyszert vakon mellőzi; 
sőt rá meri mondani, hogy az nem is lehet gyógyszer, 
az mellőzendő. „A politikai élet, — úgymond a hitetlen-
ségbe sülyedt nemzet erkölcseinek gyógyitására vállal 
kozó „B. H." — valamint általában a gyakorlati élet, 
nem vihető az evangélium utasításai szerint!1 ' 

Igazi bolond beszéd. „Vessző van annak a hátán, kinél 
hiányzik az értelem," mondja a Péld. k. 10, 13. Hát 
mire való az az evangélium, mely az emberek erkölcsi 
világát ujjá tette, mely bűnösökből szenteket tud elő-
varázsolni ? Arra talán, hogy mint elavult ócska okmányt 
az asztalfiókjába zárjuk vagy a tükör mögé eldugjuk? 
Miért gyújtott Krisztus az ő evangéliumában az emberi-
ségnek világosságot? Talán, hogy véka alá rejtsék az em-
berek ezt az isteni világitást? Bizonyára nem; hanem 
hogy világítása mellett a korrupczió posványából meg-
lássák a kilábolás irányát és meglássák a kilábolbatás 
reményeinek biztató csillagát is. 

„A ki bolond, a bölcsnek fog szolgálni." (Péld. 11, 
29 ) A magyar nemzet soha sem fogja visszanyerni teljes 
szabadságát és nagyságát, hogyha a bölcseséget és tudományt 
megvető, lepkeszerüen röpködő bolondságok után indul. A 
nemzetek közt az kerekedik fölül, a ki Istenhez az ő 
akaratának szolgálata és az ő evangéliumának követébe 
által nemcsak a közéletben általában, hanem még a po-
litikában* is — legközelebbre emelkedik fel. Deo servire 
regnare e-t. Es az evangélium megtartá-a élet, mig annak 
megvetése halál. „Vagyon ut, mely az ember előtt iyaz-
nak látszik, és végre halálra visz." Ez a „B. H." evan-
gélium nélkül szűkö ködő utja, mely a keresztény népek 
keresztény újjászületésében puszta klerikalizmust, félszeg 
eljárást lát, és azt csak ócsárolni képes, mert megérteni 
nem tudja. 

A magyar nemzet nagy elvallástalarjodásának, a hi-
tetlenség valóságos uralkodásának e szomorú és ijesztő 
látványa mellett vigasztaló megpillantani egy kis csopor-
tot, melv elszántan száll síkra a nemzet igazi java, az 
evaugélium szerint való igazodás szükségessége mellett. 
Es ez a kisded csoport nemzetünk közéletének küzdőterén az 
annyira ócsárolt néppárt. Például. Épp most folyt le a 
nemzet egyik fő éltető elemének, az igazságszolgáltatás-
nak megvitatása. Annyi hiba, hiány és nyomorúság ke-
rült a vita hullámverése nyomán partra a magyar igaz-
ságszolgáltatás rovására, hogy az ember szinte érzi, 
hogyan lehet egy nemzetet a kormányzás bármely ágá-
nak megromlása révén tönkre tenni. Es ime a legfőbb 
dologra, arra, a m i igazságszolgáltatásunkat egészséges és 
biztos alapra egyedül volna képes ráfektetni, nem gondol 
senkit, — csak a néppárt ősz vezére, gr. Zichy Nándor. 

Kiegészítéséül annak, a mit pártja a kultuszbudget-
vita alkalmával kifejtett, hogy t. i. Magyarország életét a 
keresztény vallás elveihez kell visszavezetni, Zichy Nán-
dor gróf kimondotta a keresztény Magyarország követe-
lését, hogy az uj polgári törvénykönyv is a keresztény vallás 
elvei szerint készüljön. 

„ Nem tudjuk, nem ismerjük, úgymond, az igazság-
ügyi kormánynak ebben a kérdésben érvényesíteni szándé-
kolt eheit . ""Nekünk azonban, kik a keresztény igazság 
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talapzatán állva küzdünk a haza és a nép érdekeiért, 
ebben a kérdésben sem lehet más szövétnekünlc, mint a 
keresztény hitelv, az az életnézet, mely a keresztény ig iz-
ság és szeretet fáklyájának világánál soha sem tévesztheti 
el a helyes utat. Igenis, mi az örök igazságot, a keresz-
tény hitelvet akarjuk a mi édes hazánk igazságszolgáltatá-
sában is mindenkor és mindenben érvényre juttatni, mert 
meggyőződésünk az, hogy csak a kereszténység két 
évezredes sziklája az, mely megdönthetetlenül fogja az 
idők viharaival szemben helyét megállani. A viszonyok s 
az irányzatok intenek, hogy nincs többé idő, melyet 
elveszíteni lehetne. Sajnos, hogy a bekövetkezendő nagy 
munka küszöbén a legbiztosabb alapot, a hit, a kegyelet 
és tekintély alapját megingatva látjuk." 

Eddig a néppárt vezére. 0 is, pártja is, mert Krisz-
tust követik, méltók a meghallgatásra, méltók a dicsé-
retre. Csak szalmatüzzé vagy dilettantizmussá ne váljék 
az az egész mozgalom, mit országszerte tapasztaltunk és 
néppártnak nevezünk. Hogy nem fog azzá válni, arra 
nézve biztató jelek vannak. Adja Isten, hogy ugy legyen; 
mert ha nem ugy lesz, akkor a hberálizmus Magyarországot 
ugy tönkre teszi, hogy javulása csak csodaszámba menő 
feltámadás lehet. ? ? 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Felhivás a kath. Írókhoz. 

A S zent-István-Társul at titkári hivatalától. *) 
Czim : 
A mi katholikus irodalmi viszonyainknak nagy rit-

kán méltatott oka az, hogy a katholikus szellemű iro-
dalmi termékek iránt érdeklődő kis közönségünk jóformán 
alig ismeri a katholikus irókat. Nagyon régi baj ez, 
gyökerei iskoláinkba nyúlnak le. Nincs olvasóközönségünk, 
mert nem fejlesztjük ifjúságunk irodalomtörténeti érzékét. 
A most használatban levő irodalomtörténeti müvek csak 
elvétve beszélnek katholikus Írókról, akkor ha a katho-
likus irólc nagymértékű tevékenysége valamely korszakra 
reá nyomta a katholikus jelleget. A hiányokat azonban 
katholikus intézeteink sem pótolják, őket is pórázon vezeti 
egy-egy felkapott irodalomtörténeti tankönyv, a melytől 
azután el nem térnek. 

Mindenki tudja, hogy e hanyatló század első felében 
akkor, midőn politikai mérkőzés hatása alatt a magyar 
nemzeti szellem új lángot vetett, a magyar irodalom sok-
irányú nyilvánulásában nagy rész jutott a katholikus 
szellemű irodalomnak is. S ennek daczára csak elvétve 
hallunk egy-egy katholikus iróról; e kor irodalomtörté-
neti közzétett rajzaiban derűre-borúra olvasunk protestáns 
Írókról, kicsinyekről, nagyokról; de a lapokra terjedő 
ömlengések között alig jut néhány sor Czuczornak, 
Mindszentynek. E kettőn kívül másokat nem is említenek. 

Nem nehéz kimutatni, hogy e bajnak jórészt magunk 
vagyunk az okai. Nem törődünk íróinkkal. Tiszteljük 
őket, a mig köztünk járnak-kelnek, s ha elvesznek 
szemeink elöl, el is feledjük őket. Igy történt ez külö-
nösen a múltban. E bajhoz járult azután még az is, hogy 
nem volt semmiféle intézmény, mely annyi jeles katholikus 

*) Közlésére felhatalmazást kaptunk. Szerk. 

iró emlékét megőrizte volna. Mert nem mindeniknek jut 
osztályrészül a ragyogás fénye, az irodalmi nagyságok 
mellett a munkás irodalmi napszámosokat is megilleti a 
tisztelet és kegyelet. 

E tények igazságát sajnosan tapasztalom én, kit az 
a kitüntetés ért, hogy a legrégibb katholikus irodalmi 
társaság ötvenéves történetét irom. Irodalmi törekvések, 
katholikus hitbuzgalom, a külföld irodalmi vállalatainak 
virágzása, — hazafias lelkesedés voltak az okok, a melyek 
hatása alatt a Szent-István-Társulat megalakult ; de a 
30-as és 40-es évek könyörtelen közönye sötét lepellel 
boritá el legtöbb katholikus irónak emlékét, azokét, kik 
a nagy czélokért éltek, ha'tak. 

Különösen az utóbbi körülmény érlelte meg lelkem-
ben a gondolatot, hogy a jövő katholikus irodalomtörténete 
számára adatokat gyűjtsek. 

A Tudom, és írod. Osztálynak van tagjairól törzs-
könyve, külön könyvet vezetünk a megtartott felolvasá-
sokról, — minden ülés dolgairól jegyzőkönyvek beszélnek ; 
de ez még nem elég. Azon tiszteletreméltó férfiaknak, 
katholikus tudósoknak és Íróknak, kiket e Társulat annyi 
gonddal és körültekintéssel választ meg ezen .Tudom, és 
írod. Osztály tagjaivá, — azon férfiaknak élettörténetét 
és munkásságát is kötelességünk megőrizni, megőrizni a 
jövő számára, hogy, ha majd késő utódok e búcsúzó 
évezred utolsó évtizedeinek irodalomtörténetét megírják, 
együtt találják, az anyagot a katholikus irodalomtör-
ténethez. 

Mély tisztelettel fordulok tehát a Tudom, és írod. 
Osztály tagjaihoz, legyenek kegyesek leírni kiki a saját 
élettörténetének főbb adatait, irodalmi tevékenységét 
(megnevezve pontosan az irott munkákat és értekezeseket, 
hírlapi czikkeket, bárhol jelentek is meg,) s ezen adato-
kat nevemre a Társulathoz /'. évi május hó közepéig be 
küldeni. A beérkező anyag terjedelme fog majd irányí-
tani, hogy mily alakban publikáltassék. 

Kérelmem megújításával és szívélyes üdvözlettel 
vagyok az igen tisztelt Tagtárs urnák. 

Budapesten, 1897. márczius hó 15-ikén ; 
alázatos szolgája 

Hummer Nándor, 
a Szent-István-Társulat titkára, 

mint a Tud. és írod. Osztály jegyzője. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
= A Szent-István-Társulat f. hó 18-án tartandó 

XLIV. rendes nagygyűlésének tárgyai: 1. Elnöki meg-
nyitó beszéd. 2. Alelnöki jelentés. 3. Az épitendő társulati 
ház és nyomda tervezete és költségvetése. *) 4. A Tud. 
és írod. Osztály uj tagjainak kihirdetése. 5. Igazgatói 
jelentés. 6 Titkári jelentés. 7. Az igazgató-választmány 
határozata az 1896. evi számadásokról s a kezelő titkár 
részére a fölmentvény megadásáról. 8. Az igazgató-választ-
mány határozata a Társulat vagyoni állapotára vonatkozó 
bizottsági jelentéséről. 9. Az igazgató-választmány által 
az 1897-ik évre előirányzott költségvetés bemutatása. 10. 
Az igazgató-választmány megújítása és kiegészítése. 11. 
Esetleg indítványok. 12. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
két-tagú bizottság kiküldése. 

*) Az épitendő ház és nyomda tervei a nagygyűlést megelő-
zőleg 8 napon át a Társulat üléstermében (Királyi Pái-utcza 18. sz.) 
megtekinthetők. 
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IRODALOM. 
-f- Az egri egyházmegyei irodalmi egyesület az 

általa kitűzött s a magyarországi róm. ltath. egyházvagyon 
tulajdonjogi viszonyát tárgyazó pályatételre beérkezett 
pályamüvek közül az I. számút, melynek jeligéje: „A 
tulajdonjogok kérdését mindenkor a szerzés gyökerére és 
eredetére kell visszavezetni," a 800 korona pályadijra 
méltónak találta. A felbontott jeligés levél szerint szer-
zője Török Kálmán egri főszékesegyházi hitszónok, 
Foglár-intézeti aligazgató. A II. számú müvet pedig, 
melynek jeligéje: „A theologok ne legyenek jogászok, 
de a jogászok legyenek theologok" — dicséretre érde-
mesítette. Ez utóbbi munkához csatolt jeligés levél csakis 
a szerző beegyezésével fog felbontatni. — Felhivatik azért 
az ismeretlen szerző, bogy szerzőségének igazolása mellett 
pályaművének átvétele végett alulírottnál jelentkezzék s 
a jeligés levél felbontása iránt nyilatkozzék. 

Kelt Egerben, az 1897. évi február hó 25 én tartott 
rk. közgyűlésből. 

Piidárcsik Imre egyesületi titkár. 
= Értesítés. Vörösmarty Mihály költészetéről egyes 

szépirodalmi lapokban és folyóiratokban megjelent iro-
dalmi tanulmányaimat összegyűjtve, könyvalakban Irodalmi 
Dolgozatok Vörösmartyról czimen szándékozom közre-
bocsátani. Könyvemnek Összes jövedelmével — a nyomdai 
költségeket leszámítva — Vörösmarty szobrának létesí-
téséhez óhajtanék valamelyest hozzájárulni. Tisztelettel 
kérem tehát a hazafias közönséget, hogv a szép czél 
megközelítésében könyvemnek szives megrendelésével 
támogasson. A könyv Hornyánszky Viktor kiadásában 
di.-zesen, kis nyolczadrét alakbaa. 10 ivnyi terjedelembe^ 
f. évi április hó közepén jelenik meg. üra, bérmentes 
postai küldéssel, 80 kr. A megrendeléseket lakásomra 
kérem : Budapest, IV., Városház tér 4. (Piarista kollégium.) 
Budapesten, 1897. márczius 1. Pintér Kálmán. 

— Ertesités. A kármelita-zárda kiadásában ("Buda-
pest, VI., Huba-utcza 12. sz.) következő könyvek kaphatók • 
Kármelhegyi Rózsabimbók. Imádságos és énekeskönyv. 
\ Negyedik kiadás. I. Vászonkötés 1 frt. II. Vászon 

diszkötésben 1 fr t 50 kr. III. Bőrkötés 2 frt. IV. 
Fekete csontkötés 3 frt . V. Elefántcsontkötés 4 frt. 
VI. Párnázott borjubőrkötés 4 frt 50 kr. VII. Peluch-
kötes 6 frt. Casettával 7 trt. 

Dicsérjétek az Urat. Imádságos és énekeskönyv. Vászon-
kötésben 30 kr. 

Hóvirágokakis Jézuskának. Imák a kis Jézus tiszteletére. 
Vászondiszkötésben 30 kr. 

Liliomfüzér emlékül az első szent áldozásra. Vászon-
diszkötésben 30 kr. 

Ajándékul első áldozásra, vizsgára, névnapra. 
A bold. SZŰZ Mária kis zsolozsmája. Vászonkötésben 

25 kr. 
Supradicta opera etiam erga ss. mittuntur, compu-

tando unum sacrum 50 er. 
= A keresztény családanyák könyvét, mely 

Dupanloup orleansi püspöknek a ker. nő méltóságáról és 
kötelességeiről értekező 30 szent beszédét foglalja magá-

ban és kiterjed a női hivatás minden ágára, ajánljuk a 
főtiszt, papság és a ker. családok szives figyelmébe, k 
világban élő keresztény nőnek e műnél hasznosabb és 
szükségeinek megfelelőbb olvasmányt alig ajánlhatnánk. 
A csinos kiállítású, 25 ivre terjedő mű ára fűzve és 
bérmentesen szállítva 1 frt 20 kr. (vel 4 sacra.) Meg-
rendelhető Szatmáron a kiadónál, Aiben Mátycis gymn. 
nyug. igazgatónál, és Reizer János könyvárusnál. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa legújabb constitutiója az általa 

nagyszabású terv szerint újjáalakított vatikáni pápai (ponti-
ficium) papnevelő intézetről szól, mely gymnasiummal, 
lyceummal, bölcseleti és hittudományi tanfolyammal vau 
szervezve és doctorrá avatás jogával van felruházva. Az 
olasz papságra nézve ez messzevágó jótétemény, mert sok 
egyházmegyében a papnevelés az uj viszonyok következ-
tében majdnem lehetetlenné van téve, vagy sok akadályok-
kal és nehézségekkel kénytelen küzdeni. 

— Meglepő hir érkezett Egerből. A mire Ipolyi 
után senki sem akart vállalkozni, arra vállalkozott Kandra 
Kabos, az egri irod. egyesület tudós tagja. Megírta és kiadni 
szándékozik a „Magyar Mythologiát." 

— A győri egyházmegyében, Zalka János püspök 
ur hajlott korára való tekintetből, segédpüspökké Kútro-
vácz Ernő kanonok van kiszemelve. Ugyanott Beidl Ala-
jos apát-kanonok, püspöki helynök, pápai praelatusi czi-
met és raDgot kapott. 

— Dicséretes szándék. A budapesti érseki vikáriá-
tus papságának körében, hir szerint, mozgalom indult meg 
az iránt, hogy Cselka Nándor püspök sírját megfelelő 
emlék díszítse. A tervet pártoljuk s megvalósítására 
szívesen közreműködünk. 

— Ignoramus ! Ez a minden probléma megol-
dására vállalkozott modern tudomány vergődéseinek a 
vége, ez az ő utolsó szava, a tehetetlenség bevallása. Igy 
minap a „B. H." Alfája az öngyilkosságok kérdésével 
foglalkozva, azt mondotta vallomásképpen, hogy „mi", 
már mint ők, az öngyilkosságokban nyilvánuló mánianak 
az okát nem tudják. A keresztény vallás és a kath. 
egyház nagyon is jól tudja ; de hát az urak sokkal esze-
veszettebben büszkébbek, hogysem útbaigazítást a ker. 
vallástól elfogadnának. 

Szerkesztőségi fteleíon. 

— K. G. Szívesen. A scholasticusok olvasásánál a műszavak 
jelentésének s a scholasticus mondások értelmének megtudása 
végett a következő VZ-r. 423 lapra terjedő, tehát aránylag kicsi és 
rövid idő alatt betanulható lexiconszerű encyklopédikus művet 
ajánlhatom : „Nuntii Signoriello, Lexicon peripateticum philoso-
phico-theologicum, m quo scholasticorum distinctiones et efiáta 
praecipua explicantur." A legújabb kiadás megjelent Nápolyban, in 
aedibus Fibrenianis 1881. — Ha Aristoteles müveit eredetiben 
akarja tanulmányozni, jó forditás mellett (milyen például Sylvius 
Maurusé vagy a berlini akadémia kiadásáé) kitűnő szolgálatot fog 
önnek tehetni Kappes, Aristoteles-Lexicon. Paderborn, 1894. Schö-
ninghnél. Hogy vannak-e szigorúan X I I I . Leo pápa szándéka 
szerint irt tanköűyvek a keresztény bölcséletről aquinói szent 
Tamás szellemében, arról ugy emlékszem, e helyen már szóltam. 
Egyszer majd közlöm a dolog aktáit. 

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

Budapest, IS 97. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

E Előfizethetni 
: icinden 
: kir. postahivatalnál : 
5 Budapesten a szerkesz-
Ë tőnél, és líag-y Sándor 
Ë könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
E 8. sz. alatt, hova a 
Ë netaláni reclamatiók is, 
Ë bérmentes nyitott 
Ë levélben, intézendők. 

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

Budapesten, márczius 20. 23. 

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

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmánuok : Beszéd, melylyel főmagasságu és főtisztelendő Vaszary Kolos bibornok Magyarország 
bgprimása és esztergomi érsek ur a Szent-István-Társulat XLIV. rendes közgyűlését f. hó 18-án megnyitotta. — A katholikus egyház 
kebelében levő patriarkátusok és szertartások. — Kálmán Károly orsz. képviselő beszéde a képviselőház febr. 26-iki ülésében. — Egyházi 
Tudósítások B u d a p e s t . A kath. autonomia. — E g e r . Dr Samassa József levele az Iparos-körhöz. — G-yőr . Kétszázévi jubileum. — 

R ó m a . Hirek a Vatikánból. — Kath. Tevékenység. — Kath Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

Beszéd, 
melylyel főmagasságu és főtisztelendő • 

Y Ä S Z Ä R Y KOLOS bibornok 
Magyarország hgprimása és esztergomi érsek ur 

a Szent-István-Társtdat XLIV. rendes hoz gyűlését f . hó 
18-án megnyitotta. 

Mélyen tisztelt Nagygyűlés! 
Valamint a természet anyagi birodalmában 

tapasztalható bámulatos összhangot és rendet 
azon állandó és változást nem ismerő törvények 
t a r t j ák fenn, melyek az Alkotótól származnak 
és melyeknek ereje előtt az összes lelketlen 
teremtmények meghajolni kényszerülnek: akként 
a szabadakaratu emberekből álló szellemi világ-
ban is a társadalmi rendet megállapitani, fen-
tar tani , az igazságot és igazságosságot érvényre 
ju t t a tn i és védeni, a tekintély és tisztelet ura lmát 
szilárditani és biztositani, az igazi szabadságot, 
egyenlőséget és testvériséget létrehozni és ápolni 
egyedül az isteni törvényeken alapuló intézmények 
ál tal lehetséges. 

Függetleníteni akarni Istentől a társadalmat, 
az államot : oly törekvés, mely az állami rendet, 
szervezetet teljesen felforgatja. 

A paradicsomi csábitó hazug Ígérete, „eritis 
si cut dii", már az első emberpár életsorsában 
sem vált be; és nem vált be hatezer éven át 
t e t t kísérletek egyikében sem. 

Soha sem találkozott ugyanis a föld bármely 
pont ján igazi államférfiú, ki államot alapitott 
volna Isten nélkül, nem találkozott bölcs törvény-
hozó, ki társadalmat szervezett volna erkölcs 
nélkül. 

Már a legrégibb korban a kormányforma 
theokráciai vala; az államfők Isten nevében 
gyakorolják a ha ta lmat ; . . . az irodalmat, a 
törvényeket, az intézményeket a vallás szelleme 
lengi át. 

Midőn a kereszténység megjelent a földön, 
századok üldöztetése a la t t az igazság és a szeretet 
fegyvereivel hódí tot ta meg a sziveket. 

Ezek segélyével alapí tot ta meg tekintélyét 
és uralmát. Ezek nevében épitet te a századok 
viharaival győztesen daczoló azon mentővárat, a 
melynek falai között nemcsak a barbár néptörzsek 
áradata által szorongatott nemzetek kerestek 
menekvést, hanem ol ta lmat ta lál t a tudomány, 
a művészet, enyhet és vigaszt élvezett a nyomor 
és a szenvedés is. 

Elvitázhatlan tény, hogy az egyház áldásos 
tevékenysége hűen visszatükröződik az emberiség 
életnézetein, erkölcsein, törvényhozásán és intéz-
ményein; ép azért meglepő az ujabb idők azon 
mind nagyobb és nagyobb té r t hóditó törekvése, 
a melynél fogva a társadalom egészen ki akarja 
magát vonni azon jótékony befolyás alól, melyet 
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rá az egyház gyakorol t és a melynek nagyságát 
és dicsőségét, ere jé t és h a t a l m á t köszönhette. 

Körülbelül egy századdal ezelőtt hangzot tak 
el egyik nagy nemzet állam fór fiának ajkairól a 
kath . egyház ellen in téze t t e szavak : , .Retire-toi 
de par tout , ou nous posons les pieds. Ret i re- toi 
de notre science, de no t re philosophie, de not re 
l i t térature , de not re legislation, de not re société, 
de not re politique, enfin, de not re poli t ique 
surtout ." 

„Notre avenir c 'est la sécularisation ab-
solue." 

„Vonulj vissza mindenünnen, h ;vá mi tesz-
szük lábainkat . Vonulj vissza tudományunktól , 
bölcsészetünktől, i rodalmunktól , törvényhozásunk 
tói, tá rsadalmunktól , pol i t ikánktól — különösen 
a mi pol i t ikánktól . A mi jövőnk á l ta lános 
államosítás." 

És annak a nagy nemzetnek kormánya 
szakí to t t minden kegyelet tel , mel lőzöt t minden 
igazságosságot, figyelmen kívül hagyot t minden 
méltányosságot, nem t ek in t e t t százados jogoka t 
és ha t á r t nem ismerő gyűlölséggel t á m a d t a meg 
az egyházat, eltiltott:) hogy ka r j á ra vegye a 
csecsemőt, hogy megszentelje a család tűzhelyét, 
hogy befogja a haldoklónak szemét ; elkobozta az 
egyház vagyonát , intézetei t , iskoláit , kórházait , 
el törölte a világ egyik legirgalmasabb szívű 
emberének paulai szent Vmczének ,. szent" 

jelzőjét. 
A czél nem vala csupán államosítás, hanem 

az egyháznak megsemmisítése. 
A szándék egyeseknél most is megvan, 

min t ez a párisi érseknek 1886-ban a köztársaság 
elnökéhez in tézet t leveléből ki tűnik, melyben a 
többi közt i r j a : „Az állam sok ba j t okozhat 
az egyháznak, de nem sikerülend őt megölnie. 
Az egyház már más veszélyeket ismert , más 
viharokon m e n t keresztül és él még Franczia-
ország szivében, o t t lesz azok temetésén, kik 
azzal dicsekszenek, hogy megölik." 

Más állam nem ily érdes modorban, hanem 
diplomácziai simasággal, „szabad egyház szabad 
ál lamban" jelszó alat t , aka r t a az ál lamosítást 
i-lérni. 

El ismerem egyház — igy szólt az állam 
— hogy századokon kerezztül sokat fáradoztá l 
velem, tan í to t tá l , ok ta t tá l , felneveltél, önálló 
gondolkodásra s cselekvésre képesítet tél . 

Elismerem, hogy te gyú j to t t ad meg előttem 

a tudomány fáklyájá t és az igazság szövétne-
kével te vezettél k i a pogányság és tudat lan-
ság sötétségéből. 

Elismerem, hogy te felvi lágosítot tad értel-
memet , megnemesi te t ted szivemet, emberi méltó-
ságom tuda tá ra ébresztettél , védted jogaimat , 
e lőmozdí tot tad anyagi és szellemi jó lé temet . 

De viszont ismerd el te is, hogy i m m á r 
nagykorú vagyok. 

Legyünk ezután egymástól e lkülöní te t t 
tá rsula t , legyünk egymástól függet lenek ; bár 
idegenek, de nem ellenségek, haladjunk parallel 
uton egymás mel le t t a nélkül, hogy valaha 
összetalálkoznánk, összeütköznénk, 

Engedd m e : , hogy egészen függetleu tör-
vényeim, független in tézményeim, független 
tudományom, függet len iskoláim, függet len erköl-
cseim legyenek. 

Engedd meg, hogy azon ösvényekre lépjek, 
a melyeket a mai kor szelleme jelelt ki szá-
momra, hogy minden befolyásodtól menten és 
tekintélyed t ámoga tá sa nélkül haladhassak u jabb 
rendel te tésem és fe ladataim utain. 

E szeparat iszt ikus elmélet kifolyása azon 
pol i t ikai natural izmusnak, melyet IX. Pius pápa 
kárhoz ta to t t , min tha t. i. az állam eszméinek 
legjobban az felelne meg s a polgári haladás-
nak fel té t len követe lménye az volna, hogy az 
emberi társadalom alakulásában és kormány-
zásában t ek in t e t en kívül hagyja a vallást, mintha 
ez nem is léteznék. 

Kifolyása ezen törekvés azon veszedelmes 
á ramla tnak , mely szerint a pozitív vallás kér-
dése csak szabad választás, ízlés dolga, de maga 
az állam legyen semleges vagy közönyös minden 
vallás i rányában. E szeparatisztikus elmélet bur-
ko l t frázisok a la t t iparkodik a komolyan gon-
dolkodók aggályai t eloszlatni : „vallási jogegyen-
lőség" jelszava a la t t hirdeti a vallás szabad 
gyakor la tá t , a kathol ikusoknak és valamennyi 
bevett vallásfelekezetnek egyenlőn jogbiztosságot 
és jogvédelmet igér, hogy mindegyik saját 
vallási rendszere szerint élhessen és ebből folyó 
jogait , kötelességeit szabadon gyakorolbas-a ; 
mégis ugy intézkedik, hogy a vallás hitelveit 
ér intő törvényei t is egyaránt alkalmazza a 
különböző s el lentétes hitczikkelyekkel biró 
vallásfelekezetekre. 

Az az államférfiú, ki az ál lamosítást „szabad 
egyház szabad ál lamban" jelszóval szüntelen 
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hangoztatta, maga sem tudta azt igy keresztül 
vinni, mert majd a műveltség, majd a czivili-
záczió, majd az állam szuverénitásának ürügye 
ala t t czélzatosan-e vagy kényszeritve oly ellen-
téteket ál l i tot t fel, melyeket az egyház el nem 
fogadhatott , — s igy a szabadnak hirdetet t 
egyház a szabad állam önkényes uralma alá 
került. 

Emlitsem-e, hogy a vallási nézetek nem 
tisztán elméletiek, hanem gyakorlat iak is lévén, 
mennyire alkalmas a fent je lzet t eljárás arra, 
hogy az egyetértést nemcsak a külön vallásúak, 
hanem a polgárok között is megzavarja? a tár -
sadalmi békét s nyugalmat feldúlja ? 

M. T. Közgyűlés! 
Grondos megfigyelés alapján a nap nap után 

felmerülő tünetekből következtethet jük, hogy az 
emberiség nagyon beteg. 

Európának ma nincs egyetlen nemzete, 
melynek társadalmi égető sebei nem volnának. 

Nincs egyetlen nemzete, mely akár a kül, 
akár a belbékét csak rövid időre is garantiroz-
ha tná! 

Miért e lázas állapot? 
Ugyan mi hiányzik? 
A tudomány? az irodalom? az ipar? a 

kereskedelem? a gazdagság? 
Hisz ezekben anyagi helyzetünket illetőleg 

évtizedek a la t t nagyobb a haladás, mint azelőtt 
századokon á t ! 

Van vasúthálózatunk, gőzhajónk, távirónk, 
távbeszélőnk, villanyvilágításunk, börzénk ; vannak 
bankjaink, temérdek törvényeink, gépeink, gyil-
kos fegyvereink, szórakoztatásra, mulatságra tisz-
teséges és nem tiszteséges helyeink, van — 
mondhatnám — korlátlan egyéni szabadságunk. 

Ugyan mi hiányzik ? 
Hiányzik : lelki, vallás-erkölcsi életünk. 
Korunk elméletei megmérgezték a magán-

élet erkölcseit és a politikai szenvedélyeket. Nem 
ismerünk a magyar társadalomra. 

„Rombolás, pusztulás, sülyedés mindenütt . 
Erkölcs, haza, Isten, üies fogalmak." 

Ezen sújtó Ítéletet nem én mondom, hanem 
lapjaink i r ják. Olvassa el bárki a lapokat csak 
e hó elsejétől, — mindegyik pártkülönbség nél-
kül panaszkodik erkölcsi hanyatlásunk felett. 

Mi az orvosság? 
Vissza kell térnünk Istenhez! 
E törekvésben nagy feladat vár reánk. 

Első szent királyunk, kinek nevét társula-
tunk viseli, a katholiczizmus nagy egységébe 
foglalta a nemzetet. Legyen tehát jelszavunk: 

Katholikusok vagyunk és maradunk törhetlen 
hűségben egyházunkhoz ós annak fejéhez ; magya-
rok vagyunk és maradunk törhetlen hűségben 
hazánkhoz ós királyunkhoz. 

Midőn a társulat nm. és mélt. Elnökeinek 
fáradhata t lan és buzgó tevékenységűkért a tár-
sulat nevében legbensőbb hálát, az alelnök és 
a többi tisztviselő uraknak forró köszönetet 
szavazok : a nagygyűlést megnyitottnak nyilvá-
nitom. 

A katholikus egyház kebelében levő patriar-
kátusok és szertartások. 

Egyet-mást már emlí tet tünk a kath. egyház, 
jelesen a keleti kath. egyház szertartásairól. A 
li turgikus nyelvekről szóló értekezésünket — 
úgy hiszszük, alkalmasan befejezzük, ha közöl-
jük a katholikus világ azon helyeit, melyeken 
legalább két vagy több, különböző szertartású katho-
likus püspök székel, különösen is megemlékez-
vén a pátr iárkái székekről. 

A pá t r iá rkák sorában először is a pápát 
kell emlitenünk. A pápa ugyanis, Krisztus hely-
tar tója , sz. Péter utódja, az egyetemes egyház 
főpapja, Summus Pontifex-e, Itália primása, a 
római egyháztartomány érseke és metropolitája. 
a római egyház világi bir tokának fejedelme és — 
a nyugati egyház patriarkája. 

Ezen patr iarkátus, továbbá az alexandriai 
patr iarkátus és az antiochiai latin patr iarkátus 
úgynevezett nagy patr iarkátusok. A nagy jelzőt 
azért kapták, mert ezen egyházak mindig kiváló 
tekintélynek örvendettek, mert sz. Péter alapí-
to t t a ezeket. 

Latin szert, patr iarkátusok : alexandriai 
antiochiai, jeruzsálemi, konstantinápolyi, lissaboni 
és velenezei. 

Keleti szert, pa t r iarkátusok: alexandriai kopt 
szert., antiochiai rnaronita, antiochiai melchita, 
antiochiai syr, babyloni kaid, ciliciai örmény. 

Keletindiai pa t r iarkátus : a goai érsek a 
patr iarkája. 

Nyugatindiai patr iarkátus: a toledoi érsek 
a patr iarkája . 

A mint látjuk, Antiochia városától négy 
patr iarkátus vette nevét. A rnaronita patriarká-
tus Bekerke-Diman székhelylyel. a melchita pa-

23* 
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t r i a r k á t u s Damascus székhelyijei , a syr pa t r ia r -
kátus Mardin székhelylyel és végül a la t in 
czimzetes pa t r ia rka , a ki Rómában székel. 

A kons tant inápoly i l a t in pa t r ia rka szintén 
Rómában lakik. 

Ellenben a ciliciai örmény pa t r ia rka Kon-
s tan t inápo lyban székel. 

A jeruzsálemi lat in pa t r i a rka jogha tóságá t 
helybenlakási kötelezet tséggel IX. Pius pápa 
rendezte 1847. jul. 23-án k iadot t Nulla celebrior 
kezdetű bullájában. 

A babyloni kaid pa t r i a rka Mossulban székel. 

XIII . Leo pápa ő szentsége szervezte 1886-ban 
Kelet indiában a püspöki hierarchiát és Groában 
pátriárkái széket. Legújabban pedig 1895-ben a 

katholikus koptok kormányzására az alexandriai 
patriarkátust ké t a lárendel t püspökséggel.1) 

173 la t in szert, érsekség és 713 püspökség 
van a kathol ikus világban, 2 örmény szert, 
érsekség és 16 püspökség; 3 görög melchi ta 
érsekség és 8 püspökség, l görög ru thén érsekség 
ós 8 püspökség 1 görög román érsekség és 3 
püspökség, 3 t iszta syr érsekség és 5 püspökség 
2 syrkald érsekség és 9 püspökség, 6 syrmaro-
ni ta érsekség ós 2 püspökség és végül 2 kopt 
szer tar tású püspökség. 

XIII . Leo pápa 19 évi uralkodása a la t t 2 
pa t r i a rká tus t , 29 érsekséget ós 90 püspökséget 
szervezett . 

Tizennyolcz helyen van legalább ké t vagy 
több püspök i l letve érsek, a min t ezt a köve t -
kező k imuta tásból lá t juk : 

Latin 

szert. 

Görög 

szert. 

Örmény 

szert. 
Syr szertart. Melchita szert. Maronita szert. 

Görög 

melchit. sz. 
Kaid szert. 

Aleppo (Berőa, Haleb), Syria. Érsek. Érsek. Érsek. Érsek. 

Aiiiida (Diarbekir), Mesopo-
tamia. Püspök. Püspök. Érsek. 

Antiochia, Syria. 
Érsek és 

patriarka 
Rómában 

székel. 

Érsek és 
patriarka. 
Mardinban 

székel. 

Érsek és 
patriarka 

Damaskusban 
székel. 

Érsek és patriar-
ka. Bekerke-

Diman-ban 
székel. 

Bagdad (Babylonia), Meso-
potamia. Érsek. Érsek. 

Baalbek (Heliopolis), Syria. Püspök. Püspök. 

Beyruth (Berytus), Syria. Püspök. Érsek. 

Damascus, Syria. - Érsek. Érsek és antio-
chiai patriarka. Érsek. Érsek. 

Cmesa (Horns), Foenicia. Érsek. Érsek. 
Gezira, Mesopotamia. Püspök. Püspök. 
Nagyvárad, Magyarország, Püspök. 

Püspök. 
Püspök 

Ispahan, Perzsia. 
Püspök. 
Püspök. Püspök. 

Kamenez (Kamieniec), 
Oroszország. Püspök. Görög ruth. 

püspök. 

Lemberg, Leopolis, Galiczia. Érsek. Érsek. Görög, ruth 
érsek. 

Mardin, Mesopotamia. Érsek. Érsek és antio-
chiai patriarka. Érsek. 

Minsk, Oroszország. Püspök. Görög ruth. 
püspök. 

Mossul, Mesopotamia. Érsek. 
Érsek és 
babyloni 
patriarka. 

Said (Sidon), Syria. Érsek, egyúttal 
tyrusi érsek is. Püspök. 

Tyrus, Syria. Érsek, egyúttal 
sidoni érsek is. Érsek. 

Acta S. Sedis, 28. vol. 258. 1. 
Dr Böhm János. 
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Kálmán Károly orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház febr. 26-iki üléséhen. 

(Folytatás.) 

Én nem akartam belemerülni ily vitába; inkább azt 
akarom, bogv közakarattal segítsünk a nép baján. Önök 
felekezetlenkednek. Pedig én a népet minden különbség 
nélkül keblemre ölelem. Az önök Götheje mondta: „Seid 
umschlungen, Millionen!" Ölellek, áldlak milliók! Egész 
hazámnak e békecsók. En a becsületes, valláserkölcsi 
alapon álló mózeshitü két kőtábláját is tisztelem, sőt azt 
az alapot kész vagyok védelmezni. Kész vagyok védel-
mezni a becsületes hitű protestáns autonom jogai t ; és 
mindenesetre azt a sziklát, a melyen mi katholikusok 
állunk és a melyen állva kikaczaghatnók az ellen táborát 
és azt mondhatnók neki : mulandóság, hogy hivnak tége-
det? Mi azonban nem szeretjük az önök fegyvereit. A 
mi fegyverünk a méltányosság, az igazság, a jog és a 
komolyság örökké tiszteletreméltó fegyverei. Azt is el-
mondhatjuk, hogy a kereszténységnek a mózesi alapon 
álló zsidók, vagy a maguk vallását megtartó protestánsok 
nem oly ellenségei, mint azon katholikusok, a kik jó 
katholikusoknak mondják magukat, de a kik eszközül 
adták magukat, hogy az az istentelen áramlat a szivekbe 
vettetve, a kereszténység letiportassék. {Zaj. Halijaid 
Halljuk IJ Ezek a végszavak „egyesülnek vele" a leg^l-
szomoritóbbak. Ilyen viszonyok között valóban a veszély 
hangos elégtételt és hangos vallomást követei. Hogy ha 
valamikor objektive akarjuk tárgyalni a dolgot, és a 
mint az alőadói székből is elhangzott, szükségünk van 
arra, hogy az ellentétek és félreértések megszűnjenek, 
hallgassuk meg a nép szavát, a mely azt mondja : jól 
ismerem én már a mi igazi keresztényeinket. A különb-
ség a közönséges katholikus és ama bizonyos jó katho-
likus között az, a mi a közönséges madár és a jó madár 
között van. (Élénk derültség.) 

Miután igy állnak a dolgok, én csak azt kérde-
zem . . . (Folytonos zaj és közbeszólás a középen.) 

Elnök (csenget) : Kérem a képviselő urakat, ne 
diskuráljanak a szónokkal. Eléggé igénybe vette már a 
ház idejét, méltóztassék tehát megengedni, hogy beszédét 
befejezze. (Derültség.) 

Kálmán Károly: Sokáig hallgattam itt e házban, 
jogom van most sokáig is beszélnem itt, még pedig 
addig, a meddig a házszabályok megengedik és a mig 
népem vágyai — a mint azokat ismerem — és saját 
óhajtásaim ezt szükségesnek és jónak látják. {Zaj.) 

Elnök : Figyelmeztetem a képviselő urat, hogy minden 
képviselő a tárgyhoz tartozik szólni. {Élénk helyeslés jobb-
felől.) A képviselő urat nem zavartam eddig beszédében, 
de azt az intést, a melyet az elnöki székből teszek, tar-
tozik tisztelettel fogadni. (Élénk általános helyeslés.) Arra 
reflektálni nem lehet ; különben a szót fogom elvonni. 
{Helyeslés.) Tessék folytatni. (Halljuk! Halljuk!) 

Kálmán Károly : A nagy Széchenyi azt irja nap-
lójában — legközelebb olvastam, a könyvtári bizottság 
tagja lévén — »Egy hosszú beszédet mondottam" és itt 
nem akarok az elnöki enuncziáczióra, melyet tisztelettel 
kell fogadni, reflektálni, „s ezért a palatínus megszidott. 

Én azonban", irja jegyzeteiben, „nem vesztettem el leg-
kevésbbé sem hidegvéremet, hanem teljesen nyugodtan 
beszélek tovább." Igy teszek én is, mert legfeljebb osak 
azt látom, hogy vannak emberek, a kik, a mikor én 
bátran és igazán kimondom a szót és igazságot, és 
mindazt, a mihez jogom van és a mi tulajdonképpen 
pártom, népem érdekében áll, ezt nem látják szívesen, 
pedig éppen ezen évnek első hajnalán, nem ugyan itt e 
házban, hanem kint, a mikor pártja üdvözölte az elnököt, ki 
igazi objektivitással, igazi nemes érzéssel azt mondotta, 
hogy a hazának azon rétegeit is, a kik nincsenek közvet-
lenül képviselve itt e házban, méltó és megfelelő elbí-
rálás illeti meg és hogy azoknak jogos panaszaik, sérel-
meik meghallgatandók. En örülök, hogy ebben a házban 
a mai vita adott alkalmat a t. elnök urnák köszönetet 
szavazni, és örülök hogy ennek kifejezést is adhatok. 
{Altalános derültség.) 

A nagy Széchenyi azt mondotta, hogy jól tettem-e, 
vagy nem, ezt nem tudom, csak azt tudom, hogy egy 
bátor ember szavára hány nyulfark esik (Élénk derültség.) 
En önökről nem akartam e/t ma mondani, ma ezt fel-
hozni, mert ez lelkületemnek és hangulatomnak nem 
felel meg, de felemiitettem mert utalva voltam reá, a 
minek nem az én jóindulatom hiánya, hanem az öuök 
eljárása az oka. {Elénk derültség.) Az ezeréves alkot-
mány épületéről mindjárt a második évezred első hajna-
lán azt mondták, hogy rombadőléssel fenyeget; méltó és 
érdemes tehát, hogy a vallásos nevelés tárgyalására 
igénybe vegyük az időt. (Mozgás.) Csak igen röviden 
reflektálok azon beszédekre, a melyek a túloldal padjai-
ról elhangzottak. Az ezredéves alkotmány veszélyének 
okát abban látták egyesek, hogy azon boltozat, hogy 
azon kupola, a mely fölötte emelkedik, rendkívül nehéz, 
mások pedig, hogy azért fenyegeti veszély az ezeréves 
alkotmányt, mert az oszlopzat gyenge a ránehezedő teher 
eltartására Mivel minden alkotmány alapja a vallás, ma 
van az ideje, hogy kifejezzem a mélyebben fekvő okot. 
Az igazi baj ott van, hogy azokat a veszedelmesen 
robbanó anyagokat magának az ezredéves alkotmánynak 
alapjaihoz vitték. Ebben találom én legmélyebb okát 
annak, hogy az egész alkotmány mintegy összedőléssel 
fenyeget. Ez a dolog elannyira nyilt és világos, hogy 
ime ma már miden párton felhangzik hogy a hazában 
valóban alapjában és lényegében baj van. Még a miniszter-
elnöki székből is hangoztatták ezt, a túlsó pártról is 
mondták, hogy a jövő századnak leglényegesebb kérdése 
lesz az, a mi a társadalmat fenyegeti, az erkölcsi nihiliz-
mus és ennek rombolása Különböző eszmék merültek fel 
arra nézve, hogy mikép lehetne orvosolni e dolgokat. 
Éppen a vallás- és közoktatási költségvetés általános 
tárgyalásánál kívánok erre a legfontosabb thémára, a 
mely a mi korunknak, a mi honunknak, a legköze-
lebbi jövőnek élet-halál kérdése, reflektálni. {Halljuk! 
Halljuk !) 

És itt is, nehogy olyan nagyon közelről érintő 
dolgokat említsek, a melyek talán személykedésre vezet-
hetnek : a szoczializmusnak egy legkiválóbb iróját aka-
rom idézni, a ki iratait a népek közé szórja, a kinek 
iratait, eszméit, szellemét ezrek, százezrek, milliók fogad-
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ják magukba. Ezekről az eszmékről kivánok én e ház 
igazi intelligencziájának szólni, hogy eldönthesse, hogy 
mi képes segíteni ebben a rettentő kérdésben, a mely ma 
Európának, de hazánknak is égető, fenyegető baját képezi. 
E hires szoczialista szerint, miután ti ugy vezettétek 
közoktatásotok által, az emberiséget, hogy az ne ismer-
jen lelket, ideát, eszmét, vallást és istenséget, hanem 
csak anyagot ; miután ti ugy vezettétek az ifjúságot 
közoktatástokban, hogy a vallás ne növekedjék, — a mi 
az államnak legfőbb hivatása — hanem letiportas-
sék ; miután ti a materializmus tanait propagáljátok, 
mely szerint a mai korban a pénz a fő és nincs más, 
csak tri'gya és arany : feltámadnak a milliók, a kik azt 
mondják : én követelem részemet ebből az aranyból és 
anyagból. A régi társadalom kísérteties képe pedig vissza-
mondja neki : de hiszen a te részed ki van adva. Ámde 
a milliók bátran válaszolják : részem ki van adva, mondod 
te, a társadalomnak kísérteties képe ? En nem vagyok 
ezzel megelégedve. Hiszen egykoron meg voltál elégedve, 
válaszolja a régi társadalom. „Egykor meg voltam elé-
gedve" s okát is adja, hogy miért. Ezt valóban méltó 
lesz figyelemre méltatni, mert abban minden párt egye-
sülhet, hiszen még az is, a ki azt mondotta, hogy ő a 
legradikálisabb, az egyházpolitikai viták idejében azt 
mondta, hogy a felekezetnélküliség már odáig vitte a 
társadalmat, hogy ez egyik oka az anarchizmus és szo-
cziálizmusnak. íme tehát a híres szoczialista adja a nép-
nek a szájába a szót : Egykor meg lehettem elégedve, 
mert azok a nemes, magasztos indokok, a melyek egyedül 
adhatják meg az orvosszert a nihilizmus és az anarchizmus 
ellen, a keresztény szoczializmus, megvoltak. Egykoron 
meg lehettem elégedve még a szegénységben is, mert 
volt vallás a földön: volt egy eszmény, ideál, ország, volt 
lelkemnek hazája, boldogabb reményeimnek otthona, a 
hova reményeimmel, vágyaimmal, imáimmal fölemelked-
hettem. Volt a földi társadalomban vallás, egyház, a hol 
én, a legszegényebb ember összejöhettem az urammal, 
királyommal is, a ki oda csak oly joggal vonult be, mint 
én, a ki csak ugy emelte kezeit mindnyájunk Teremtőjé 
hez, mint én, a ki csak ugy mondotta, hogy: „Mi Atyánk" 
mint én. Volt a földön egy ház, a hol a népnek atyja 
őrködött a nép, őrködött a szegények és gazdagok felett; 
az egyiknek kormánypálczát adott, a másiknak talán 
koldusbotot. Meg voltam elégedve, mert tudtam, hogy a 
szegénységben is van jó, mert a szegénységhez adta Isten 
az üdv igéretét és reményét. Egykor tehát nemcsak hogy 
megelégedettek voltak az emberek, hanem egyszersmind 
hűséggel és odaadással is viseltettek az ő uruk iránt, 
a ki gondoskodott rólok minden bajban és szegénységben. 
Ez csak alapja volt az igazi országnak, a hová a nép 
reményei irányultak; ámde, folytatja a milliók szava, 
miután azt mondották, hogy ti ezen országot szétrombol-
tátok, miután az egyház alapjaiban is megingott, miután 
a vallást ti a népnek szivében az ő szentségeivel együtt 
elpusztították : miután, hogy Kossuth Lajos szavaival éljek 
(Halljuk! Halljuk! a szélső baloldalon.) megtörtént, hogy 
még az oltárnak kövét is kifeszítették és a gyermekek 
feje alól is kiszedték a vánkosokat : és szélnek ereszték 
pelyheit, visszatérek a szoczialistákhoz. Mivel ezen társa 

dalmat alapjaiban felforgattátok s azt mondottátok, hogy 
nincs más a világon, mint csak arany és anyag: azért éu 
követelem részemet ebből az aranyból és anyagból. A mit 
ti mondtok, a népsouverainitás, a souverénről, az hamis 
állítás. Hol van ezeknek a'hely es értelmük. Ti beszéltek 
urakról, kormányokról ; ti beszéltek souverénekről akkor, 
midőn minden souverénitásnak létalapját : az Istenemet, 
vallásomat letiportátok, tinektek többé nincs értelmetek ! 
Miután pedig látják a a milliók, hogy nem képes kielé-
gíteni őket ez a sápadt képű társadalmi váz : akkor a 
nagy tömeg, a mely tulajdonképpen az ő karjaiban birja 
az erőt, felemelkedik, fegyvert ragad és levág minden 
fönlevőt. 

Ily viszonyok között az új egyházpolitikával hármas 
invázió fenyegeti a hazát. A szoczialista-kérdés megol-
dására nézve ama pártokat, a melyek között az emberi 
életfolyam századokon keresztül ment, feldúlták, lebon-
tották, kiöntött a Tisza, áll az irás szava, „ömlik a vér, 
mint vizfolyam." A nihilizmus áradata veszélyezteti a 
hazát. Az új egyházpolitikai intézkedések, ha nem revidi-
áljuk, ha el nem töröljük azokat, feldúlják a községeket, 
szétrontják a háztüzhelyet, meggyalázzák a templomot, 
kioltják az öröktüzet, elfojtják azt az életerőt, a mely 
fentartotta a keresztény társadalmat a hazában. De meg-
szégyenítő az a szentségtörés a magyar nemes fajára, 
mely még a pogányságban is családi életében feleségnek 
tartotta és nevezte a családanyát. 

Az oltár oldalán felmagasztalt női ideált az útczák 
sarába rántja le. 

A házasság polgári megszentségtelenitése tehát nem-
csak a vallással, hanem egyszersmind a magyarság vérével 
és természetével ellenkezik. 

Elleneink tudták, hogy a magyar keresztény társa-
dalom nem dönthető meg addig, mig vannak igaz, becsü-
letes keresztény családok és jó anyák. 

Oltárt oltár ellen, iskolát iskola ellen, és szentségtörést 
hoztak be a szentségek ellenében. 

Nincsen ma fontosabb feladat, mint revideálni és 
jóvátenni a népen elkövetett sérelmeket. Ki kell vonni 
szivéből a tőrt, meg kell óvni testi, lelki, földi és örök 
javát. 

Az államnak nem az a feladata, hogy szétrombolja 
a népélet folyamának partjait, kötelesség inkább a meg-
rongáltakat kijavítani, revideálni, megerősíteni. Elte, csa-
ládja s honának feldulásaért fog-e fizetni a nép? 

Azt mondotta egykoron Széchenyi István a leg-
nagyobb magyar, hogy a nép, ha egyszer azt látja, hogy 
semmiért kell fizetnie, még az Isten se bírhatja rá többé, 
hogy fizessen. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 19. A kath. autonómia. — 
Ez alatt a czim alatt a félhivatalos „Magyar Újság" 

ma a következő közleményt adta köztudomásra. Közöl-
jük, figyelmeztetés és tájékozás végett, hogy mi van 
készülőben, szorul-szóra : 

„Dr Wlassics Gyula kultuszminiszter egy ujabb 
I tényéről adunk örömmel hirt. E kiváló államférfink, a ki 
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méltán hivatkozhatik arra, hogy programjában nem 
szokott tenni üres ígéreteket, de azokat erélylyel és 
kitartással keresztül is viszi : a kath. autonómia létesítése 
érdekében — ígérete szerint — ujabb elhatározó lépést tett. 

Hivatalba lépésekor mindenekelőtt azonnal sikerült 
neki kieszközölni egy királyi rezolucziót, melyet abban az 
időben az országgyűlés mindkét Házával közlött is a 
legmagasabb beleegyezés alapján. A királyi rezoluczió 
igy hangzik: 

„Vallás és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére a magyarországi katholikus egyház önkor-
mányzatát szervező kongresszusnak általam későbben 
meghatározandó időben való megtartását megengedem 
s egyszersmind jóváhagyom, hogy : 

1-ször ezen kongresszus ezúttal is az 1869. évi 
október hó 25-én kelt elhatározásommal helybenhagyott 
választási szabályzatban meghatározott módon ala-
kuljon s hogy 

2-szor ezen uj kongresszushoz az 1870—71 évi 
kongresszus munkálata azzal küldessék vissza, hogy azt 
a változott viszonyokra való tekintettel, valamint az 
engem megillető legfőbb kegyúri és felügyeleti jogok 
s a római katholikus egyház szervezetének szigorú 
szem előtt tartásával ujabb megfontolás alá vegye és 
kellő módosítás után jóváhagyás végett újólag hozzám 
terjeszsze fel. 

Felteszem egyébiránt, hogy a fennemlitett 1869. 
választási szabályzat csakis a szervező kongresszus 
alakulására szolgáland, mely koogresszus a kérdéses 
autonómia szervezetének meghatározásával egyúttal 
hivatva leend ezen autonómiát képviselő testületnek 
mikénti alakulását megállapító szabályzatot előterjeszteni. 

Midőn végre a kongresszus megtartására kitűzendő 
időpontot illetőleg további előterjesztését a bibornok 
herczegprimás meghallgatása után annak idején elvá-
rom s felhatalmazom önt, hogy adandó alkalommal a 
magyarországi katholikus önkormányzatának ügyére 
vonatkozólag az országgyűlés mindkét házában jelen 
elhatározásom értelmében kijelentéseket tehessen." 

E kir. rezolucziónak a lefolyt millénáris évben és a 
reákövetkezett orsz. képviselőválasztások izgalmai után — 
mint ezt a miniszter jelezte is — nem lehetett és a mi-
niszter, igen helyesen, nem is akart érvényt szerezni. 

Most azonban már átiratot intézett a herczegprimáslioz 
a kath. autonómia érdekében összehívandó orsz. kath. 
kongresszus iránt. Ez átiratra a herczegprimásnak, a 
püspöki karnak bevárja észrevételeit és akkor a kath. 
kongresszusnak idejét ki fogja tűzni. Örülünk, hogy a 
kormánynak a kir. trónbeszédben is hangoztatott e pro-
grammpontja keresztülvitelénél dr Wlassics Gyula kultusz-
miniszter a vezérszerepet viszi ; erélyes kezében tart ja az 
összes fonalakat és vezet az egész vonalon. Most már az 
Ö vezetése alatt — meglesz a katholikusok régi jogos 
óhaja, meglesz az — autonómiájuk 

Vederemo ! Egyre, mint mindenkor, mikor az autono-
mia ügye mozgásnak indult, most is figyelmeztetünk. 
Arra, mire szent Pál tanit, midőn azt mondja, hogy „más 
alapot senki sem vethet, azon kivül, mely vettetett, mely 
a Krisztus Jézus . . . Ki-ki lássa, mit épit azon !" ? ? 

Eger, Dr Samassa József levele az Iparos-körhöz. — 
Dr Samassa József érsek az egri keresztény iparos-

körhöz a következő levelet intézte: 
1236/1896. Az egri keresztény iparoskör T. Elnök-

ségének. 
Vettem a T. Elnökség iratát, melyben értesít, hogy 

az egri keresztény iparoskör fennállása tizedik évének 
ünneplése alkalmából engem tiszteletbeli tagjává meg-
választott. 

A kör e szives figyelmét köszönettel elfogadom ; 
mert az ipar embereinek a jóirányu szellemi művelődéssel 
egyesülten kifejtett szorgalmas törekvése és munkássága, 
melynek ápolását a kör feladatául tűzte ki, előttem mindig 
becsben állt, oly nemes társadalmi erőt és tényezőt ismerve 
abban, mely a közélet erkölcsi s anyagi jóllétének és 
tisztaságának elősegítésében és megóvásában a legüdvöseb-
ben hatni hivatott s azért mindenik jó iudulatu támoga-
tására kiválóan érdemes. 

Benső rokonszenvvel kisérem tehát a kör működését 
s óhajtom virágzó fejlődését; és örömemre fog mindig 
szolgálni, ha közhasznú czélja előmozdítására jóakaratú 
érdeklődésem bizonyságait adhatom. 

Köszönetem megújítása mellet, hazafiúi üdvözlettel 
vagyok. 

Budapest, az országgyűlés alatt 1897. évi márczius 
hó 9-én. 

Dr Samassa József, s. k. 
egri érsek. 

Győr, márcz. 18. Kétszázévi jubileum. — 
A győri egyházmegye nagy fénynyel ünnepli a szé-

kesegyházban levő Mária-kép vérrel verejtékezésének két-
százévi jubileumot. Már 16-áu sereglett a hivő nép nem-
csak Győr, hanem a szomszéd megyékből is. Moson-, 
Sopron-, Komárom-, Veszprém-, Vasmegyéből tömege-
sen jöttek az ajtatos hivők, hogy Magyarország pátroná-
jának kegyelemképe előtt adjanak kifejezést az Isten 
anyja iránt való tiszteletüknek. Kedden délután Va^ óra-
kor Kutrovácz Ernő, leendő kisegítő püspök, székesegy-
házi kanonok szentbeszédével vette kezdetét az ünnepség. 
A vérrel verejtékezés napján, 17-én, dr Steiner Fülöp, 
székesfehérvári püspök, hírneves szónok, tartott könyekig 
megindító szentbeszédet Mária szeretetéről. A szent-
beszéd után dr Zalka János megyés püspökünk ő 
excziája pontifikált fényes segédlettel. Délután ünnepélyes 
litánia tartatott. A székesegyház három hajója a hajnali 
óráktól kezdve késő estig alig birta befogadni az ájta-
toskodók nagy seregét. Az ünnepségek e hó 25-én 
végződnek. 

Rónia, mároz. 15. Hirek a Vatikánból. — 
X H I . Leo pápa Canadába, az u. n. Monitoba-

iskolakérdés eldöntése véget t legkedvesebb udvari 
papja inak egyikét, Merry del Val praelatust küldte ki 
apostoli delegatus minőségében. 0 szentsége hosszabb 
audientiában maga fe j te t te ki az i f jú praelatus előtt 
küldetésének czélját és eljárásának módját . 

A szent Collegium dékánja most tudvalevőleg 
Oreglia di Santo Stefano bibornok, a ki Monaco la 
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Valetta után emelkedett ki a suburbicarius püspökségek 
elsejére, az ostiai püspökségre. 0 szensége f. hó 10-én 
adta neki át az ostiai püspökséggel járó palliumot. 

A világi hatalmasságok részéről f. hó 9-én a pápa 
két kiváló diplomatát fogadot t . Calvo Károly az argen-
tiniai köztársaság berlini követe több u j egyházmegye 
felállitása ügyében értekezett ő szentségével. Wielo-
polski őrgróf, a czár főlovászmestere. nem tudni mi 
j á ra tban volt szintén tegnap a Vatikánban. 

E g y bib ornok-j elölt barnabi t a, a tudós Tondini 
at37a, szakadatlanul azzal foglalkozik, hogy a keleti 
egyházakat az egységes keresztény naptár elfogadására 
rábirja. Javi ta t lan kalendáriumukkal a keletiek már 
két héttel hátrább vannak a természet jelölése mögött . 
Most is keleten utazik Tondini s Belgrádon átutazva 
megsürget te a szentszékkel kötendő Concordatum ügyét 
egy külön szerb kath. hierarchia felállitása iránt, mert 
a katholikusok Szerbországban a diakovári püspök 
apostoli administrátorsága alatt állanak. Tondini atya Bu-
karestbe is szándékozik ellátogatni, a hol az u j érsek, 
mgr Hornste in működése nagy becsben áll. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Felhívás 

a katholikus tudósok IV. nemzetközi kongresszusában való 
részvételre. 

A kath. tudósok IV. nemzetközi kongresszusa a 
svájczi Freiburgban ujabb intézkedés szerint nem 1897. 
augusztus 9 —13-ig, hanem 1897. augusztus 16—20-ig 
fog megtartatni. 

A kongresszus szabályzata kétféle tagokat különböz-
tet meg: rendes és pár oló tagokat. Rendes (működő) tag 
mindaz, a ki 10 írankot (5 frtot) fizet, akár ad be dol 
gozatot, akár nem. Pártoló tag pedig az, aki tetszés sze-
rinti összeggel járul a kongresszus czéljainak előmozdí-
tásához. 

A rendes (működő) tag jelenlehet a kongresszus 
minden ülésén ; megkapja a kongresszus emlékkönyvenek 
Vgy példányát ; továbbá a szervező-bizottság minden köz-
leményét: körleveleket, időszaki értesítést (bulletin pério-
dique) stb. 

A pártoló (adakozó) tagok az összes ülésekre hiva-
talosak. Amely adakozó tag legalabb 20 frankot (10 frtot) 
tizet, szintén megkapja az emlékkönyvet, ha kéri. 

Nők adakozó tagok lehetnek. 
Magyarországot az előző három kongresszuson meg-

lehetős számú fizető tag, de csak egy-egy személyesen 
megjelenő s az elsőn egy, a másodikon négy, a harma-
dikon három felolvasó képviselte. Szerfölött kívánatos, 
hogy hazánkból a freiburgi kongresszuson ugy fizető 
tagok, mint felolvasók az eddiginél sokkal nagyobb szám-
ban jelentkezzenek s hogy azon személyesen is számosan 
megjelenjenek és pedig a következő okokból: 1. Ez az 
Isten dicsőségére s a katholikus egyház felmagasztalására 
szolgáló nagy mű immár az egész katholikus világot 
meghóditotta s kivált a művelt országok katholiku3ainál 
évről-évre nagyobb pártolásban részesül. 2. A kongresz-

szus ez alkalommal helyre és nyelvre nézve egyaránt 
közeledik hozzánk. 3. Itt az ideje, hogy a kongresszus 
elfogadására is készüljünk, azaz â profán tudományokból 
elég nagy számú, főkép világi, katholikus szellemű szak-
tudóst mutassunk fel arra, hogy a katholikus tudósok 
kongresszusa a közei jövőben országunkban is tarthassa 
üléseit. E czélból oda kell mennünk, látnunk kell a 
működő kongresszust s részt kell vennünk annak munká-
lataiban. 

Akik dolgozatot akarnak benyújtani, minél előbb, 
de legkésőbb 1897. május 15 ig küldjék azt be ily czimrer 
Mgr. dr Kirsch, a kongresszus főtitkára (General-Secretär 
des Kongresses), egyetemi tanár, Freiburg, Reichen-
gasse 23, vagy a magyarországi bizottság ügyvivő elnö-
kéhez. A dolgozat franczia, latin, magyar vagy német 
nyelven lehet irva; felolvasást tartani és az eszmecserék-
ben résztvenni franczia, latin é3 német nyelven lehet : 
aki magyar nyelven irt és beküldi dolgozatát, a központi 
bizottság franczia vagy német nyelvre lefordíttatja, a 
szerző választása szerint. 

A rendes és pártoló tagok jelentkezzenek haladék 
nélkül. Jelentkezhetnek pedig a magyarországi előkészitő 
bizottság bármelyik tagjánál, hol mindjárt a tagsági díj 

j is lefizethető. A bizottsági tagok bármelyikéhez érkezett 
tagsági dijakat a „Magyar Allans-ban dr Kiss János 
nyugtatványozza. Eddigelé tagul 68 an jelentkeztek (1891-
ben Összesen 130-an). 

A magyarországi bizottság tagjai. 
Tiszteletbeli tagok : 

Dr Steiner Fülüp, megyés püspök, Székesfehérvár. Zichy 
Nándor gr., aranygyapjas vitéz, Budapest, I., Verbőczy-

* utcza 23. 
Rendes tagok: 

Dr Acsay Anted, kegyesr. főisk. tanár, Budapest, IV., 
Városháztér 4. 

Dr Anliáupel György, theologiai tanár, Esztergom. 
Dr Baróti Lajos, főreáliskolai tanár, Budapest, I., For-

tuna-uteza 7. 
Dr Bognár István, kanonok, tud.-egyetemi rektor, Buda-

pest, IX., Ferencz körút 30 
Dr Breznay Béla, egyetemi tanár, Budapest, IV., Bajza-

utcza 14. 
Dr Csapodi István, egyetemi m. tanár, Budapest, Szent-

: királyi-uteza 17. 
Dr Csillag Gyula, egyetemi tanár, Budapest, Józse'-

körut 47. 
Csippék Ferencz, tanár, Budapes f, Sándor-utcza 32. • 
Dr Csősz Imre, kegyesrendi tanár, Vácz 
Dedek Crescens Lajos, tud.-egyetemi könyvtáros, Buda-

pest, tud.-egyetemi könyvtár. 
Dr Franciscy Lajos, theologiai tanár, Nyitra. 
Dr Fisclier-Colbrie Ágost, a Sz.-Ágostonról nevezett felső 

papnevelő igazgatója, Bécs, Augustiner-Strasse 7. 
Gerely József, hitoktató, Budapest, Andrássy-ut 73. 
Dr Giessivein Sándor, püspöki titkár, Győr. 
Dr Gyiirky Ödön, a Budapesti Kath. Kör titkára. 
Dr Herczegh Mihály, egyetemi tanár, Budapest, Üllői-ut 22. 
Hummer Nándor, a Szent-István-Társulat titkára, Budapest, 

Királyi-Pál-utcza 13. 
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Kaposi József,, hittanár, Budapest, Ujviiág-utcza 17. 
Dr Kisfaludy A. Béla, egyetemi tanár, a Szent-István-

Társulat alelnöke, Budapest, Királyi-Pál-utcza 13. 
Dr Kiss Ernő, kegyesrendi tanár. Nagy-Kanizsa. 
Kováts Sándor, theologiai tanár, Temesvár. 
Kozáry Gyula, segédlelkész Pécs. 
Dr Margalits Ede, egyetemi tanár, Budapest, Huszár-

utcza 10. 
Dr Mihály fi Akos, cziszterczita-rendi theologiai tanár, 

Budapest, Zerge-utcza 6 
Dr Németh Antal, királyi főigazgató, Győr. 
Dr Heiner János, egyetemi magántanár, Budapest, Teréz-

körut 40 szám. 
Dr Stuckner János, theologiai tanár, Szepeshely. 
Dr Szentes Anzelm, apáti titkár, Zircz. 
-Zeitiger Alajos, karkáplán, Nagy-Szombat. 

Ügyvivő elnök: 
Dr Kiss János, a Szent-István-Társulat igazgatója, 

Budapest, Királyi-Pál-utcza 13. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 

A Szent-István Társulat XLIV. közgyűlése. 
Kétszeresen nagyjelentőségű, a szó teljes értelmében 

uj korszakot jelző nagygyűlést tartóit a Sz.-I.-T. f. hó 
18-án a közp. papnevelő intézet dísztermében. Maga a 
bíboros hgprimás megmitó beszéde korszakos esemény 
nemcsak a társulat történetében, hanem az egész ország 
életére nézve. Magyarország püspöki karának élén a her-
czegprimás ünnepelye^en kimondotta, a mi minden vallá-
>os magyar embernek lelkében mint buzgó imádság ho-
nolt már eddig is, azt, hogy Magyarország állami es társa-
dalmi életének vissza kell térni Istenhez, a kitől a magyar 
nemzet törvényhozása s egyáltalában állami élete legújabb 
időben távozni indult. Az az országos mozgalom, melyet 
buzgó kath. hivek, papok és világiak kezdettek az ország-
ban, s melynek czélja Magyarország közéletének vissza-
vezetése a szent István király által lerakott keresztény 
létalapokra, az az országos mozgalom, melyet röviden 
néppártnak nevezünk, a herczegprimás beszédében teljes 
igazolást nyert a múltra s mintegy passe par tout-t nyert 
a jövőre nézve. Hivek és főpásztorok közt arra nézve, 
hogy Magyarország közéletében a keresztény vallással 
való összhangzást és megegyezést vissza kell állítani, a 
mint eddig nem volt eltérés, ugy ezentúl még az elté-
résnek látszata sem fog fenforogni A katholikus nép 
akarata Dei voluntas est, az Isten akarata, hogy Magyar-
ország visszavíva keresztény jellegét, mint a kath. egyház 
által alapított nyugot-európai czivilizáczió védbástyája 
folytassa misszióját Kelet felé. 

Ámde magára a Szent-István-Társulatra nézve is uj 
korszakot jelzőnek tűnik fel a csütörtöki közgyűlés. Uj 
ház, uj üzlet-berendezés, nagyszabású nyomda felállítása, 
melyekkel ez a közgyűlés végérvényes határozatot hozva 
foglalkozott, uj állapotok bekövetkezését, uj idők közele-
dését jelelenti. 

Alljon itt a közgyűlés lefolyásáról a következő rövid 
tudósítás. 

Az egyetemi templomban bemutatott szent mise-

áldozat után a közp. papn. intézet aulájába vonultak a gyű-
lésre megjelent tagok. A bíboros hgprimás kíséretében a 
főpásztorok közöl megjelentek Dessewffy Sándor csanádi, 
Steiner Fülöp székesfejérvári, Szmrecsányi Pal szepesi 
püspök urak és Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ur. 

O emja a gyűlést az ősrégi katbo'ikus üdvözléssel 
nyitotta meg: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindig 
szívből szívhez szokott ő emja szólni, de ma különösen 
eltalálta azt, a mi Magyarországban milliók lelkét nyomja. 
Vissza kell térni az Istenhez! Áhítatos figyelem és sza-
kadatlan lelkesedés közt folyt le a beszéd felolvasása. 

A nagyhatású fő védnöki beszéd után Zichy Nándor 
gróf emelkedett fel, és köszönetet mondván a primás ő 
eminencziájának a magas röptű beszéd elmondásáért, 
engedelmet kért, hogy azt a nyilvánosságnak átadhassák. 

Ezután Kisfaludy Á. Béla alelnök mondta el alel-
nöki nagyszabású jelentését. 

Köszönetet mond a védnöki karnak, mely a társulat 
működését támogatásával mindig kész előmozdítani és a 
kath. társadalom különböző rangú, de egyformán önzet-
len elemeiből álló igazgató választmánynak. A társulat 
czéljai: jó és olcsó könyvek kiadása és kath. népiskolák 
számára alkalmas tankönyvek és tanszerekről való gon-
dolkodás. E czélok elérésére tett lépések közül felhozza, 
hogy a társulat 1896. évi kiadványainak ivszáma az 
1895. évihez képest 2^2 millió iv emelkedést mutat. Az 
ügynökségi forgalom 5600 frttal emeiked-tt. Megemlékezik 
a nagy változásról, melyet a társulat életében az uj 
társulati ház és nyomda jelent. Az egyesületnek a Szent-
királyi-utczában szerzett telke az alapítványi törzsvagyon-
ból fizettetett ki, miáltal az összeg 86.000 forintal csökkent. 
Az építkezési terveket Czigler műegyetemi tanár vizs-
gálta felül és véleménye szerint a telék a házépítés 
czéljaira alkalmas. Ezért az igazgató válaszmány Hofhauser 
Antal műpitészt megbizta az építkezési tervek kidolgo-
zásával, melyek a közgyűlés előtt fekszenek. (Helyeslés 
és éljenzés ) 

A közgyűlés Vaszary Kolos herczegprimás, fővédnök 
indítványára kimondja, hogy az alelnöki jelentést tudomá-
sul veszi, továbbá, hogy elvileg a házépítést elfogadja. 
Majd Kisfaludy alelnök kérésére a közgyűlés hozzájáru-
lásával határozatilag kimondja, hogy a közgyűlés a ter-
veket elfogadja és az igazgató választmányt a szükséges 
pénz kölcsönvételére felhatalmazza. 

Ezután ugyancsak a herczegprimás indítványára a 
társulat tudományos és irodalmi bizottságába beválasztat-
tak : Aldássy Antal dr Fi scher-Colbrie Ágoston dr Bécs-
ből, Otocska Károly dr, Bódis Jusztin, Lévay Mihály és 
Varga Dezső. 

A régi választmány az alapszabályok értelmében 
lemondván, a kögyűlés annak tagjait a primás ajánlatára 
újból egyhangujag és nagy lelkesedéssel megválasztja. A 
négy megüresedett helyre ugyancsak a primás indítványára 
egyhangúlag megválasztatnak : Wezinger Károly apát-
plébános, Pintér Károly, Herczegli Mihály egyetemi 
tanár és Saly Dezső kir. vizsgálóbíró. 

Dr Kiss János igazgató es Hummer Nándor titkár 
jelentése felolvasottnak tekintetvén, egyhangúlag tudo-
másul vétetett, valamint egyhangúlag megadták a pénz-
tárosnak is a felmentést. 
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Következett a nagygyűlés utolsó tárgya, az esetleges 
indítványok. 

Medrey Zsigmond indítványozza, hogy XIII. Leo 
pápát a nagygyűlés táviratilag üdvözölje és neki a szoká-
sos 1000 arany frankot felajánlja, mi zajos éljenzés 
mellett egyhangúlag határozattá emeltetik, 

Végre a nagygyűlés Kisfaludy alelnök indítványára 
köszönetet mond Czigler Győző műegyetemi tanárnak az 
uj épület terveinek felülvizsgálásáért, és miután a herczeg-
primás a jegyzőkönyv hitelesítésére gr. Apponyi Lajost 
és dr Hets Ödönt kiküldte, a nagygyűlést a jelenvoltak 
lelkes óvácziói közt bezárta. 

V E G Y E S E K . 
-f- A „Religio-Yallás" czimlapján a mai naptól 

kezdve, hálás emlékezet okáért s minden számmal újonnan 
megszólaló buzdításul, közölve lesz a lap apostoli magna 
chartájának, a IX. Pius pápa által 1871. márcz. 27-én 
Cselka Nándor szerkesztőhöz intézett levelének irányt jelölő 
szózata. Hogy az ott szivünkre kötött unitas, egység alatt a 
római pápához való ragaszkodás teljes hűségében álló 
katholikus egységet kell érteni, világos a boldogult pápa 
következő szavaiból : „Nam quisquis istam Petri Cathedram 
diligit, quisquis infallibile veritatis magisterium in ea 
constitutum agnoscit, quisquis dispergere credit, qui cum 
eadem non colligit : nequit proculcata ipsius iura non dolere, 
propriumque ius suum laesum non animadvertere in inter-
cepta illius libertate, adeoque prece et opera non nitt, ut 
haec restituatur. Qui vero ita sít affectus, iam coit cum 
universo catholico orbe et osoribus Ecclesiae illám opponit 
unitatem, quae machinationes eorum serius ocius disiiciat 
certamque paret victoriam." Tehát az egyház ellen fondor-
kodó ellenségekkel, a pápához való ragaszkodás ápolása 
által, a tiszta és teljes katholikus egységet kell szembe 
állítani. Győzelemre csak ez vezet. 

— Inkább a félhold, mint a kereszt. Ennek a 
hires keresztény Európának nagy hatalmasságai összeálltak 
egy bolondok házába való u. n. európai konczertbe, hogy 
megvédik Konstantinápolyban a mohamedán félhold barbár 
uralmát s nem engedik Szófia, az isteni bölcseség templomára 
Konstantinápolyban visszahelyezni a szent keresztet, a ker. 
czivilizáczió uralkodásának jelvényét. Bezzeg megtudtak ezek 
a nagy hatalmak gyönyörűséges konczerttel egyezni abba, 
hogy egy közölük Rómában megtámadja a Vatikán ormán 
a szent keresztet és helyébe a szabadkőművesség csillagát 
helyezze fel az égre. Miért nincs Európának érzéke a szent 
kereszt iránt ; miért áll a félholdnak és a szabadkőművesség 
csillagának szolgálatában? Azért, mert Európa államai mind 
apostatákká lettek, mind elszakadtak a keresztény vallástól, 
mind hűtlenek lettek a szent kereszthez, melyből a mi 
keresztény czivilizácziónk fakadt. 

— A szombathelyi székesegyház százéves jubileuma. 
A szombathelyi székesegyház fennállásának emlékére 
márcz. 20—26-áig szent missió van, melyet Riesz, Tom- ; 
csánvi és Esterházy7 gróf jézus-társasági atyák vezetnek. : 
A missió alkalmából a szombathelyi püspök ur gyönyörű 
körlevelet bocsátott ki egyházmegyéje papságához. XI I I . 

L E O pápa ő szentsége mindazoknak, kik a székesegy-
házban megjelennek, ott a szent Atya szándékára ájta-
tosan imádkoznak s az Ur testét magukhoz veszik, böj t 
harmadik vasárnapjától kezdve a folyó év végéig egy-
szer nyerhető és a purgatór iumbel i lelkek javára is 
alkalmazható tel jes bucsut engedélyezett . A megyés 
püspök ur felhatalmazta egyházmegyéje lelkészeit, hogy 
a bucsu időtar tama alatt a székesegyházban töredel-
mes gyónókat a püspöknek fen tar to t t esetek alól is 
szentségileg feloldozhassák. 

— A világ legelső egyházi szószékén, a párisi 
notre-damei konferencziák ^szószékén, d'Hulst után Ollivier 
dömés atya következett. 0 tartja ezidén a böjti konferen-
cziákat. Nagy szónok; nem oly finom, mint mgr. d'Hulst, 
de azért hatásos, mert van benne valami az apostoli szigo-
rúságból és keménységből. Legutóbbi beszédében egész 
apostoli nyíltsággal ostorozta a franczia katholikusok gyáva-
ságát. „Uraim, mi félősek vagyunk . . . Azaz, bocsánat, 
uraim, önök félősek, mert Isten kegyelméből én nem tarto-
zom a félősek közé." Az ostorcsapást hallgatói jó néven 
vették, mert apostoli lélekből származott. 

— Hock János konferenczia-beszédeit a budavári 
Mátyás-templomban, hir szerint, bámulattal hallgatja a fő-
város hitért és üdvösségért szomjazó lakossága rangkülönb-
ség nélkül. Délután 5 órakor kezdődik a predikáczió és 
3 órakor már mindenki igyekszik helyet foglalni a tem-
plomban, hogy kiüt ne szorúljon. Gazdag tehát az aratás 
Budapesten és Magyarországban, csak szónok legyen. A 
könyvből betanult idegen beszédek ideje lejárt. Szónokok 
kellenek, kiknek szónoki alkotása Magyarország keresztény 
népének talpra állítása legyen. Akkor fog Magyarország 
nagyban megindulni vissza Isten felé. A képviselők és kor-
mányférfiak akkor kénytelenek lesznek a keresztény nép 
lelkiismeretével számot vetni. 

— Az országos régészeti társulat Pannonhalma 
és Pannónia idei közgyűlésén Récsey Viktor dr a Pannon-
halma tövében elterülő Pannónia, régi római közs ;g 
emlékeiről és az ásatásokról szólt. Előbb a régibb pannon-
halmi ásatásokra terjeszkedett ki, aztán a saját kutatásaira 
és legújabb ásatásainak meglepő sikerére. Római föliratos 
sirkövek, katonai elbocsátó diploma, két na^y épület 
alapfalai fütőszerkezettel és vízvezetékkel b-rendezve, 
római légiók bélyegeivel ellátott téglák, fotőcsövek, rómni 
fegyverek és egyéb szerszámok, mindannyi jutalma az 
ásatásnak. Ezeket előadó részben valójukban, részben 
rajzban bemutatta. Végül konstatálja, hogy ott Pannon-
halma tövében, Szent-Márton és Ravazd között egész 
római telep van. Tény, hogy szent István, szent Lás/ló, 
Géza, II. Endre, IV. Béla Pannonhalmán levő oklevelek-
ben a szent hegy alján levő községet Pannoniának neve-
zik, csak a XIV. században lett Alsók, a XVI. század óta 
Szent-Márton a neve. Ma is a nép egy forrást Ravazdnál 
Pannonia-furrásnak nevez. E Pannónia község maradvá-
nyait találta meg és kutatja tovább Récsey. 

f Gyászhir. A nagytapolcsányi alesperesi kerület 
papsága, a rokonság nevében is fajdalommal jelenti, sze-
retett paptársa, illetve rokonuknak főtiszteler dő Szittnyai 
Igcácz, nyitra-bajnai plébánosnak, élte 49-ik, áldozársá-
gának 25-ik évében, nosszas szenvedés, s a végszentsé-
geknek többszöri ajtatos felvétele után f. hó 13-án d. u. 
2 órakor történt gyászos elhunytát. A kedves halott földi 
maradványai f. hó 15-én délelőtt 10 órakor tartandó 
gyászmise után fognak a Nyitra-bajnai sirkertben örök 
nyugalomra tétetüi. Ny:tra-Bajuán, 1897. márczius hó 
13-án. Az örök világosság fényeskedjék neki. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

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

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

Budapesten, márczius 24. 24. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
131K ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Ecce Ancilla Domini. — A győri csudálatos kép történeti vázlata ; a csudáknak a keresz-
tény hitre nézve szükséges volta. — Kálmán Károly orsz. képviselő beszéde a képviselőház febr. 26-iki ülésében. — Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t . A primás szózata az országhoz. —- G y ő r . Két nemzet imája. — K a l o c s a . Főpásztori ajánlás. — Kath. Tevékenység. — 

Vegyesek. 

Ecce A n c i l l a Domini. 
Ez idő szerint, tavasz kezdetén, mikor Gyü-

mölcsoltó B. Asszony ünnepé t üli az egyház, a tél 
hosszú á lma után, ébredni kezd az okta lan te r -
mészetben minden lény. Fűben, fában, bokorban 
megmozdul egy t i tkos erö, melyet életnek ne-
vezünk. 

Vannak ál latok, melyek a télen á t megder-
medve pihennek, min tha meg volnának ha lva : 
ezek mind magokhoz jönnek, a tavaszi nap me-
legétől fölélednek. 

Sőt az ember á l la t i részében is — ugy te t -
szik — mintha uj vér keringene, min tha u j sziv 
dobogna i lyenkor. 

Tör t én t réges-régen, hogy egy rövid, de bol-
dog tavasz u tán egy négyezer évig t a r t o t t té l 
— a lelki halál iszonytató tele — következet t , 
melynek t a r t a m a a la t t megszűnt az ember Isten 
képmása lenni és abban az arányban, amin t las-
sankint tova tűnt , ami benne isteni volt, fel lépett 
benne az állat. Fe l t a r tóz ta tha t l an fo lyamatban 
beál lo t t végre, ami minden erkölcsi bomlásnak 
a vége — a lelki halál. 

Azon a hosszú télen keresztül élni élt az 
ember test szerint, lelkikép azonban meg volt 
dermedve, halva. Érzelme ködbe burkolva; sza-
badsága a nemtelen szenvedélyek béklyóiba 
verve ; a h i t fáklyája kiol tva; a reménység osz-
lopa ke t t é tö rve ; a szeretet á ldozatol tára fel-

dúlva, romokba temetve. Oh mily r e t t ene t e s 
birodalma volt a lelki ha lo t tak b i roda lma! Szinte 
f á j t az Is tennek nézni, k ike t életre, örök életre 
t e r emte t t . 

Egyszer csak megnyi l t az ég. Az égből fény-
sugár szállt a lá — a kegyelem sugara. Meleg-
ség á rad t szerte-széjjel — az isteni szeretet 
jó tékony melege. A tél fagya engedni kezdet t , 
hogy helyt adjon annyi évezred u t án egy uj 
tavasznak, a megvál tás hajnalhasadásának. 

Mikor az örök Ige csodálatos megtestesülése 
p i l l ana tában Názáre t liliomszála, a B. Szűz szeplő-
te len a jkairól e lhangzot t az Ecce Ancilla Do-
mini . . . ekkor kezdődött ez az egyetemes ki-
tavaszodás a lelkek vi lágában. 

Tehát az Ige megtestesülésének, a k inyi la tkoz-
t a t á s tö r téne tében fordulópontra képező eme 
nagy és örvendetes eseménynek hirdetője a 
Gyümölcsoltó B. Asszony ünnepe. 

Igy hivja a magyar ezt a fönséges ünnepet , 
mivel hazánkban ez idő t á j t szokás a gyümölcs-
f áka t nyesni, t isztogatni , oltással nemesiteni . 

Nem ku ta tom : váj jon akik ezt az elnevezést 
forgalomba hozták, gondol tak-e egy magasabb 
természetű ol tárra, nemesitésre, vagyis a Fiu-
is tennek az emberi természet te l való egyesülésére? 
De akár gondoltak arra , akár nem : annyi bizo-
nyos, hogy ennél találóbb, ennél szerencsésebb 
és népszerűbb elnevezést nem adhat tak volna a 

24 



194 RELIGIO. 

megtestesülés t i tká ra és ennek következményeire 
emlékeztető ünne nek. Ugyanis kifejezi az is teni 
természetnek az emberi te rmészet te l legbensőbb 
összeköttetésbe hozatala t ényé t és azt, s ezzel a 
csodálatos oj tási művelet te l a bűn á tka követ-
keztében megromlot t , e lvadult emberi nemet az 
is teni kertész megnemesi te t te . 

Más szempontból, a szóban levő ünnep a 
B. Szűz isi en any as ágának emléknapja ; mer t , 
amikor az Ige a Szentlélek közreműködésével az 
ő méhében emberré lőn, ugyanakkor nyer te el 
Joak im és Anna szeplőtelen leánya az isten-
anyai méltóságot . 

Ez a dicső méltóság, mely őt még az an-
gyalok fölé is helyezi, az a szilárd gránitoszlop, 
melyen a Mária-t isztelet nyugszik a megvá l to t t 
lelkek világában, egyéb alapoktól el tekintve. 

Tisztelni a B. Szüzet vagy nem t isz te ln i : a 
szabad elhatározás dolga; hanem elvben és elvből 
a t iszteletet megtagadni tőle, min t is tenanyától , 
egyszerűen, erőszaktétel az ember eszes t e rmé-
szetén. 

Qai habet aures audiendi audiat . 
Bizony i t t az ideje a csendes magába szál-

lásnak abban a táborban, melyben a t tó l a vilá-
gos látástól, melylyel theologiai t é ren dicsekedni 
szeretnek, nem lá t ják a világosságot. Y. X. 

A győri csudálatos kép történeti vázlata; 
a csudáknak a keresztény hitre nézve szük-

séges volta.*) 
Azért sírok én és megáradnák sze-

meim ; mert távol van tőlem a vigasz-
taló, ki lelkemet éleszsze ; az én fiaim 
elvesztek ; mert előtte van az ellenség. 

Jer. Jéz. I. 26. 

Ti győri ájtatos hivek ! örökösei az ősi kath. hit-
nek s a vele járó szűz Mária-tiszteletnek-, eljöttetek1) ma 
ide, hogy mindkettőről hitvallomást tegyetek, s egyszers-
mind lerójátok a kegyelet adóját azon szent kép iránt, 
mely közel harmadfélszáz évvel ezelőtt Irhonból — az 
üldözés elől bujdosva Mária országába s városába hozzá-
tok menekült. 

En mint lelkipásztortok kötelességemnek ismerem, 
hogy hitetek tolmácsa és kegyeletetek viszliangja leszek; 
azért, hogy ezen hit és kegyelet köztetek mindenha fön-
maradjon és a következő nemzedékre csorbitatlanul át-
háromoljon. 

*) E czim alatt a következő szentbeszéddel nyitotta meg 
Mohi Antal győri kanonok-plébános ur a Mária-tisztelet szent tri-
duumát. A történelmi prédikáczió a múltról a jelennek szól, de 
ugy hogy a jövő százévi jubileum szereplői is szivesen elő fogják 
keresni és hálásan fogják használni, A szerk. 

i) Hétfői napon, hétfőre esett 1697. III. 17 én. 

E végből el akarom mondani a kép történetének 
vázlatát, és a keresztény hitre nézve a csodák szükséges 
voltát. 

Szentséges Szűz tarts méltónak engem, hogy dicsér-
jelek. Adj erőt ellenségeid ellen. Nyerj menyei Jegyesed-
től kegyelmet nekünk, hogy kegyelemoltárodtól hitben 
megujulva, szivben megjavulva távozzunk. 

* 

E kegyelemképet az istenes és tudós Linch Walter 
clomferti püspök hozta Irhonból ide. 1655-ben ; mert ott 
azon időben Jézus szolgáit és szentanyjának képeit nem 
akarták tűrni. A jeles hitvalló előbb Inisbonfin szigeten 
bujdosott nagy Ínségben, később Brüsszelbe, végre Bécsbe 
s innét Püskv János, kalocsai érsek s a győri püspökség 
adminisztrátora vendégszeretete folytán Győrré kerül t ; itt 

; kanonoki széket nyert és segéd-püspökké lett lb55-ben. 
Már 1656-ban helybeli a Mária-kongregáczió is konzulto-
rává választotta őt. 2) I t t 8 évet töltött apostoli munká-

I ban, a jótékonyság gyakorlataiban, s midőn 1668-ban 
hazájába akart visszatérni : Isten azonban egy jobb ha-
zába hivta őt 1663. jul. 12-én, 71 éves korában. Hűlt 
pora a boldog feltámadást e székesegyház alatt várja. 
Emléke nem ment feledésbe; mert az igaz érdem kivirit 
a sirból. A boldogult püspöknek bujdosásában védőpaizsa, 
főkincse, házi oltára, mely előtt ő napi imáit végezni 
szokta s hihetőleg misézett is, halála után nem lett a 
többet Ígérőnek prédá ja : hanem mint igen becses ereklye 
a székesegyházban nyert helyet szent Anna oltára mel-
lett az északi hajó első ablakával szemben levő falon. 

Igy lett a jámbor püspök öröksége, szűz Mária 
tisztelőinek közkincse, mely az áhítatos lelkeket napon-
kint maga mellé édesgette. Hogy mily drága kincse e kép 
e székesegyháznak Isten 34 év múlva nyilvános csodával 
tüntette ki. 1697. márcz. 17-én ugyanis reggeli 6 órakor 
az irhoni kegyelemkép elkezdett vért könyezni. A mint az 
ájtatoskodók ezt .szent borzalommal észrevették, önkény-
telenül felkiáltottak : csoda, csoda ! E szólam gyorsan 
szárnyat öltött s nemsokára az egész város polgársága 
tódult a székesegyházba s a vérkönyektől gyöngyöző 
szentképet csudálkozva körülállotta. 

Az egyházi hatóság, hogy a különös tünemény okára 
rá jöhessen s ha netán valami csalárdság lappangana a 
dologban, nyomát felfedezze, vizsgálatot rendelt el. A kép 
a falról levétetett, ámde ez egészen száraz volt, honnét 
tehát a nedvesség a képre át nem szivároghatott. Kivet-
ték keretéből, levették róla a vásznat feszitő lemezt, de 
mindezt s a kép hátát is száraznak tapasztalták. A képet 
aztán áldozópapok szabad kézben tartották a magasban 
asztal fölött ; de ez azért egész 9 óráig nem szűnt meg 
vérkönyüket hullatni, daczára, hogy ismételten le is tö-
rölték. A törlőgyolcs egyik darabja ezüstkeretbe foglalva 
őriztetik a székesegyház kincstárában, másika egy elő-
kelő uri család tulajdonát képezi. °) 

Mindez 1697-ben történt azon évben, melyben a dublini 
parlament kimondotta, hogy minden kath. pap kénytelenite3-

2) Sodalitas Annuntiationis. Jaurinii. 25. martii. 1631. 
3) Székhelyi Majláth A. Saeeularis Memoria I. Imaginis, 

Jaurini. Streibig. 1800. 29. 1. 
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sék egy év alatt í rhont elhagyni ahavisszatérni megkisérlené 
mint felségsértőt halálbüntetés várna, éppen sz. Patrik, 
az irek apostola ünnepén, melyen ők templomaikban 
összegyűltek, sírtak., zokogtak, szomorkodtak; mert elvé» 
teték tőlük a vallás vigasztalása ; mert kitiltattak az országból 
a vallás szolgái, eltiltaték nekik vallásuk gyakorlása, 
sokan a katholikusok közül kivégeztettek. Igy pl. Droghe-
dában az öt-napig tartó vérfürdőben 4000 veszték éltüket, 
Wexfordban 200 nő gyilkoltatott meg. Százezrenkint 
bujdostak, ették a számkivetés fanyar kenyerét. Nem 
csuda, midőn a régi szentek szigetének nevezett Irhonban 
az egész nemzet sirt, a boldogs. Szűz Mária, a szép szeretet 
édes anyja, velük együtt érzett, sirt s itt az ő Irhonból 
származott képe által adott ennek kifejezést ; szivét sz. 
Simeon jóslata szerint tőr jár ta át, mintegy igy szólott: 
Sirok én és megáradnak könnyűim ; mert távol van tőlem 
a vigasztaló, ki lelkemet éleszsze, az én fiaim elvesznek, 
mert előtte az ellenség. Sokan munkálkodtak ezen katho-
likus nép elnyomásán ; a boldogs. Szűz méltán is kesergett 
szánandó sorsán, kesergett az üldözők vesztén s az üldö-
zöttek szenvedésén. 

Nincs okozat ok nélkül ; de világos, hogy száraz 
vászon magától vérkönyüket három óráig folyton nem 
onthat ; ámde ez az egész város minden rendű, rangú, 
korú, vallású lakossága ssemeláttára mégis megtörtént. 
Minthogy ped-g ezt természeti erő nem eszközölhette; 
azért magának a természet Urának kellett ezt létesítenie, 
ki a természet felett ugy uralkodik, mint a lélek a test 
tagjai fölött. O mindenhatósága teljéből fensőbb erőt al-
kalmaz az alsóbb legyőzésére a természeti törvénynek 
megfelelőleg, hogy a fensőbb rendű erő hatalmába ejti az 
alantosat. 

Mi a természet erejét túlszárnyaló e tüneménynek, a 
vérkönyezésnek időszakától kétszáz évre távol esünk, va-
lódiságát azonbau elfogadjuk, hitelt érdemlő tanuk bizo 
nyitása alapján, éppen ugy mint elfogadjuk a törökverő 
szavojai Jenő herczeg által a török fölött Zentán vívott 
győzödelem valódiságát, jóllehet ez tőlünk nemcsak 200 
évi időtartamra, hanem még térre nézve is messze távol 
esik. 

Elfogadjuk pedig ezt szavahihető irók állítására. De 
a csudákra nézve mainapság nem ritkák a hitetlen 
Tamások, kik azt mondják: hogy reális emberek a csudák-
ban nem hisznek, azért evvel még tüzetesebben is kell 
foglalkoznunk. (Folytatjuk.) 

Kálmán Károly orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház febr. 26-iki ülésében. 

(Vége.) 

Mi történt Tisza-Sas vidéken? A hol van a dögtest 
oda gyülekeznek a sasok ; igen szeretném, ha a sastekin-
tetüket oda irányítanák a Tiszák a Tisza vidékére for-
dulva. (Halljuk ! Halljuk !) Nemcsak a katholikus egyházat 
sértik az újabb intézkedések, hanem érzékenyen sújt ják a 
protestáns egyházakat, mint ezt itten a házban is hangoz-
tatták épen ama párt részéről. Valóban szivem vérzik, ha 
látom, hogy magyarok nemes vére miképen pusztúl és 
fajul. Nem ellenkezésnek, hanem összetartásnak kellene 

tehát lenni, hogy jövőben ne pusztúljon tovább az a 
becsületes, igaz magyar vér. Hogyan fog fizetni az a nép 
azért, hogy a Tisza partjait akarják lerombolni, mikor 
még a töltések fentartásáért sem hajlandó fizetni, Tisza-
Sason hanem összeszól, összeesküszik, hogy inkább öl, de 
nem fizet. Hova fog ez vezetni? 

Nemcsak a Tisza vidékén, hanem legújabban Miskol-
czon, Csurgón, Somogyban más más vidéken is mi min-
denféle történik. Bevárjuk talán, hogy mint a franczia 
forradalom után, mert azon elveket hangoztatták itt, foly-
jon az emberi vér, miként a vízfolyam ? Vagy pedig ide-
jében kezdetben álljunk ellen, még mielőtt a partok vég-
leg le nem romboltat tak? Most kezdetben kell a szivek-
ből a tőrt kivenni, a partokat megerősíteni, és a vér- és 
tűzveazedelmet elhárítani. A protestánsokra nézve itt van 
egy idézet, a mely egyetlen államférfit sem sérthet, mert 
hiszen már Széchenyi is azt mondotta, hogy az igazság 
nem sértheti az igazat. Az Allgemeine Evangelische 
Lutherische Zeitung szerint mindazok a csapások, a 
melyekkel az állam a római katholikus egyházat —̂ vagy 
a mi ma egyet jelent — az ultramontánokat akarta 
sújtani, az evangelikus egyházra estek, mert mig e 
csapások a katholikus egyház szilárd és az államtól füg-
getlen isteni szervezetéről hatástalanul pattantak vissza, 
sőt tulajdonképpen csak arra szolgáltak, hogy erősebbé 
tegyék azt, addig az államnak feltétlen szolgálatára állt 
evangélikus egyházat teljesen és alaposan lerombolták. A 
polgári házasság — mondja továbbá — a keresztelési 
kényszer megszüntetése és a vallások szabad válogatása: 
az a három mély seb, a melyet az állam az evangélikus 
egyházra ütött . A két első már október elseje óta vér-
zik, és megsemmisíti az evangélikus egyháznak, mint 
népegyháznak jellegét, és egy kiváló magyar író hozzá-
teszi, azok számára nem marad más hátra, mint az, hogy 
vagy a pogányságba veszszenek, vagy a katholikus 
egyház kebelébe visszatérjenek. Mi következik ebből a 
dologból? Szólnom kell, azt mondja a nép, és a nép 
kebléből emelkedetten szól a hang, a mi a mai helyzetet 
meglehetősen világossá teszi, hogy olyan ma a viszonya 
a katholikus és íeformátus egyház között, mint a feje-
delemnek két egymással vitatkozásban és ellenkezésben 
lévő államférfia között, az egyik a fösvény, a másik az 
irigy, az egyik a katholikus, a másik a protestáns. Ezek 
hosszas vitába merültek egymással, és sokszor veszélyez-
tették az államnak jólétét, ugy, hogy végre a fejedelem 
azt mondja nekik, egyezzetek ki valamiképpen, a haza 
érdeke kivánja, hogy béke legyen közöttetek, főkép, vál-
ság, veszély ideién, és próbára tette őket, a többi közt 
azt mondta nekik : „A mit egyitek kér, két annyit kapjon, 
a másik!" Tanakodik a fösvény magában, és társára 
bizza a választást. Az irigy pedig ugy gondolkodik, 
megölne az irigység, ha azt tudnám, hogy ellenfelem 
kétszer armyi jószágot kapott, mint én. Rosszra határozza 
magát az irigy, és azt mondta: jól van fejedelem, ha 
már kérhetek valamit, arra kérlek, hogy szúrasd ki az 
egyik szememet csak azért, hogy ellenfelemnek mind a 
két szemét kiszurasd ! Erre persze a határozat ugy 
szólhat, látva az indulatot, mely az irigy szavaiból ki-
hangzott, hogy hát : vakulj magyar ! Ne ugy magyar, 
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hanem inkábbb nyíljék meg mind a két szemed! Én azt 
kívánom, nyíljék meg végre a magyar szeme, legyen 
egyszer világosság ! Fogjunk kezet a magyar a magyar-
ral, ne üldözze egymást, hanem üldözze együttesen azokat 
az elveket, a melyek végmegsemmisitéssel fenyegetik 
ugy a magyar katholikust, mint a magyar protestánst. 
Ez az az igaz nemes elv, melynek minden igaz magyar 
nemes lelket egyesítenie kellene a vallás és a haza 
megmentésére. Azt gondolom tehát . . . (Nagy zaj. 
Halljuk*! Halljuk !) 

Mikor oly fontos, lényeges dologról van szó, hall-
gatniok kell, én sokáig hallgattam e házban, mikor a 
nép, mely ezt a házat fentartja, nyolcz óráig tovább is 
dolgozik véres verejtékkel, mindenesetre itt e házban 
jogom van ahhoz, hogy ezen dolgoknak alapjait keres-
sem és én e jogommal élni kivánok ás szólni fogok 
mindaddig, mig világosság fogja érinteni az önök szemeit. 
{Élénk derültség. Nagy zaj.) Eu megtartom a szót, és 
beszélek most, mig a házszabály engedi, háromnegyed 
kettőig. ( N a g y zaj.) Es beszélek mindaddig, mig ebben a 
házban minden magyar azt nem fogja vallani, hogy 
egyek vagyunk a haza népének, üdvének, javának kere-
sésében. 

Százszor és ezerszer beszéltem a hazában minden-
féle nép előtt, de soha se volt még, hogy én egy 
beszédet tartottam volna akkor, mikor a leggyülölőbb 
ellenségeink jöttek össze ; azért jöttek oda, hogy szavam-
nál fogjanak és én még azokat is szivükön fogtam. 
Tudom a városokat, emlékszem a népek összejöveteleire, 
a hol azok, a kik azért jöttek, hogy mind azt a lelke-
sedést, a mely a hazában feltámadott, megsemmisítsék, 
éppen azok lettek a leglelkesebb hivei a mi esz-
méinknek. 

Azt mondja a hazának bölcse — üres most az a 
hely, a hol ült — és én a legnagyobb büszkeséggel 
a,karom idézni a hazának bölcsét, Deák Ferenczet, a ki 
előre látva a mai kort, azt kivánta, hogy hazánk, 
népünk erős legyen a válság idején, azért létesítette az 
ismeretes alapokat, ha ő, az a jeles, nemes, dicső, a kit 
csakugyan a haza bölcsének tekintünk, kötelességszerűen 
mint annak a vidéknek, tájnak, annak az igazi intelli-
gens tájnak, népnek, mely az ő földjén az ő elveit 
vallja, képviselője, azokat az elveket én örömmel akarom 
visszhangoztatni. 

Onnét kapom azt a nemes levelet, a mely előre 
örül annak, hogy a konzervativ elvek végre e házban 
uralomra jutnak és hogy mai napság maga a kormány 
is azon elveknek nagy részét, melyeket a néppárt zászló-
jára irt,, melyek az anyagi javakat érintik, bár más 
szavakkal, programmjába vette; azonban annál inkább a 
szellemi dolgok is kell, hogy oda jussanak, mert azt 
tartom a legfőbb, legmagasabb igazsággal, hogy : keres-
sétek először az Isten országát, az ő igazságát, a többi 
majd megadatik nektek ! 

Ha már mostanig is némileg felvették azon dolgo-
kat, melyeket a mi pártunk tűzött ki magának, a nép-
nek anyagi javára, ugy kívánjuk, hogy előre lépjen a 
lélek igazsága, az igazi vallásos közoktatásügy diadalában 
is. Ep a nemes lélek, a ki Deák Ferencz kerületéből ír 

hozzám, örvend, hogy a mi eszméink diadalt fognak 
aratni. Im most igenis Deák Ferencznek, a haza bölcsének 
szavait kivánom felidézni annál inkább, mert szerencsés 
lehetek azon kerületnek hithű népét képviselni. Azt 
mondja ezen dicső nemes lélek, és azt hiszem, talán egy 
időre sem vonatkozhattak volna oly nemesen szavai, 
mint éppen a mi korunkra, valóban megfelelők e sza-
vak, mikor azt mondja, hogy éppen az a sok ellenkezés, 
pártoskodás súlyos átka a magyarnak, a mely átok azon-
ban mégis — és ezért elismeréssel tartozom — jelen 
beszédem alatt nem mutatkozik annyira, de azt óhajtom, 
hogy éppenséggel ne legyen pártoskodás a hazában, 
hisz úgyis, mint ő mondja, súlyos átok gyanánt nyomja 
nemzetünket a hajdankorból, ugy látszik, örökségül reánk 
szállott irigy viszálkodásnak minden közbizodalmat elfojtó 
indulatja. Sok kincsekkel áldotta meg a természet hazán-
kat, de az irigy sors megtagadta tőlünk legszebb áldását, 
a közértelmet és egyetértést talán azért, hogy a magyar 
soha virágzó nagyságra ne emelkedhessék, soha igazáu 
szabad és független ne lehessen. 

Nem is külső erőszak fog egykor minket elnyomni, 
hanem benső egyenetlenség, mely a közerőt és közlelkesedést 
kifejleni nem engedi és polgári szabadságunk éltető gyöke-
rein rágódva dúlja fel végre nemzeti létünket; mert 
ime a legszentebb tárgynak, ? vallásnak, a lélekismeret-
nek a tárgya, boldogító áldások helyett a visszavonás az 
indulatos gyűlölség magvait szórta el köztünk. Es miért 
nevezi ezt legszentebb tárgynak ? Minden esetre azért, 
mert ez a tárgy volna az, a mely főkép a válság idején 
minden magyar hazafit kell, hogy egyesítsen, és én azt 
hiszem, hogy e tárgyban, ez eszmének kivívásában egye-
sülni is fog minden igaz magyar. Es azt mondja tovább, 
hogy küldőinek egyenes utasítása : a meghasonlások meg-
gátolása és a rokon egyetértésnek helyreállítása. Eu a 
mai válságos helyzetben nemesebb, megfelelőbb feladatot 
most sem képzelek a házban, mint valóban az igazi 
egyetértést, igazi közbizodalmat arra nézve, hogy azok a 
sérelmek, a melyek a nemzet, a nép szivének leginkább 
fájnak, mielőbb eltávolíttassanak, hogy azok az áradatok, 
a melyek teljes elözönléssel fenyegetik a hazát, a feleke-
zetlenségnek fenyegető partjai megjavíttassanak, a rétek 
kitöltessenek, hogy az a tőr a szívből eltávolittassék, a 
bajok meggyógyíttassanak. 

Polónyi Géza: Dicsértessék a J. K ! . . . (Zaj és derült-
ség a jobboldalon.) 

Elnök (csenget) : Csendet kérek ! 
Kálmán Károly : En nagyon örülök annak, hogy 

elhangzott a legszebb szó, főképen olyan férfinak ajkáról, 
a ki valóban rászorul arra, hogy dicsérje azt a legszebb 
eszmét, a mely egy ezredéven életet adott a hazának, 
azon eszmét, a mely minden eszme között a legfensége-
sebb és legmagasztosabb, a mely a népnek a szivében az 
ő idealizmusának a lángja, a virága, az ő imája. Erről a 
lángról, erről a virágról, az imáról még Petőfi is azt 
mondá, hogy tulajdonképpen félisten az, a ki imádkozni 
tud és ennek következtében nemcsak nem félisten az, 
a ki nem tud imádkozni, hanem félig-meddig állatnak 
született, mert ha a modern Párisnak egy kiváló bírája, 
ügyvédje, államférfia, tudósa azt mondja, hogy az em-
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bert épen vallása teszi emberré, annál inkább örülök, 
hogy a ki imádkozni szégyelt, szintén megnyilatkozik és 
ő is dicséri a magyarok Istenét. Mert ha valamikor, úgy 
ma kell, hogy az egyezségnek, összetartásnak szelleme 
itt valóban megnyilatkozzék. Hiszen Voltaire is — azt 
hiszem senki sincs a házban még P. sem a ki magának 
vindikálná, hogy a liberalizmusban, az istentelenségben 
nagyobb érdemeket szerzett, mint Voltaire — maga ő is 
bevallja a társadalmi lét szükségességét, a vallásosságot 
és azt, hogy igenis dicsértessék az az eszme, a mely 
keresztény népünknek, hazánknak, társadalmunknak létet, 
alapot adott, a melyen kivül nincs másban üdv. Mivel 
pedig nincs más alap, a melyen üdvözülnünk lehetne, a 
magyar nemzet sem kívánhat más alapot annál, melyen 
egy ezredéven keresztül állott. Ettől az alaptól elállnunk 
nem szabad. (Helyeslés boilfelől.) 

Azt hiszem, a liberalizmusnak nincs a házban oly 
lelkes, előkelő vezére, ne is legyen soha mint volt ßenan. 
S mit mondott ő? Ep azokra a szavakra mondhatom azt, 
melyek ott hangzottak el, miután a csillagokat is vizsgál-
ják már ma a túlsó párton : tekintsenek magasabbra hát, 
a csillagok felé : hogyha a csillagokban e vak bolygón 
kivül lennének emberekhez hasonló lények, még azoknak 
sem lehetne más hitalapjuk, más Istenök, más társadalmi 
alakulásuk, mint az, melyet a népek szabadságának 
Istene, üdvözitője, Jézus Krisztus megalkotott . Ha tehát 
még a pogányok is, ha okosak, kell, hogy dicsérjék a mi 
Istenünket s azt az alapot, a melyen épült a hazánk : mi 
a haza ezredéves alapjától elállani nem akarunk. Ha ez 
a kormány meg fog térni, akkor rá fog állani újra az 
ezredéves alapokra ; ha azonban nem tér meg, akkor 
nyiltan ellenkezésben lesz az igazi népakarattal , akkor 
nem lesz a nép eszméinek képviselője. Mert ez a nép 
nem akar desztruálódni a nihilizmusba, hanem azon az 
ezredéves alapon akar maradni, a melyen egy ezredéven 
keresztül állott. ( I g a z ! Ugy van! balfelől.) Ezen alapon 
állok, ez biztos alapnak bizonyult. Hol mutathat ja a 
modern liberalizmus, hogy ú j találmánya nem mondom 
ezredéven, csak három századon, csak három évtizeden 
át tudott egy hazát fentartani ? ! íme itt csak 30 éve, hogy 
él, és máris a nihilizmusról beszél. A régi kornak az volt 
a jelszava: Aut Caesar, aut nihil, a jelenkoré aut Christus, 
aut nihilizmus. 

Polónyi Géza : . . . Aut kalaposinas ! 
Kálmán Károly : Épen ez az úr mondta újonnan, 

hogy ha neki nem volna modern pénzereje, akkor ő 
kalaposinas, nihilista lenne. Ez a szó egészen helyes volt 
az ő szempontjából, pedig meglepő szó. A keresztény 
szocziálizmus nem ezen az alapon áll, de az ő következ-
tetése egészen helyes. A régi ezredéven is voltak szegé-
nyek, de nem vesztek a nihilizmusba, mert megnyugvást 
találtak a vallásban. Az ő Krisztusuk nem a pénz volt, 
hanem az igaz Isten. A kiknél azonban megszűnt az igaz 
Isten tisztelete, bálványokat építtettek maguknak s fara-
gott képet imádtak, természetes volt, hogy ha nincs 
igazi Krisztus, akkor van igazi nihilizmus. A kinek tet-
szik, veszszen oda! de hogy a magyar nép ne veszszen 
a nihilizmusba, kell, hogy visszatérjünk az igazi ezeréves 
keresztény társadalmi alapokra. (Helyeslés.) Én örülök, 

hogy ezt helyeslik, mert ennél nemesebb, magasztosabb, 
fenségesebb hivatása nincs most a magyarnak. Köszönet-
tel fogadom, hogy még azon a párton is helyeslik a 
nemes elveket, melyek hivatva vaunak a magyar keresz-
tény társadalom összetartására, annál is inkább, mert 
három invázió dúlja ma a hazát, melyekből egy is elég 
volna a nemzetet a nihilizmus örvényébe vetni. S midőn 
reczipiálták a hitetlenséget, polgárilag megtörték a lét-
szentséget, kimondták a teljes anarchiát, a felekezetnélküli-
séget, ez sokkal veszedelmesebb betörés, mint a midőn 
Jellasich betört a hazába. Akkor a haza legnagyobb szó-
noka, Kossuth Lajos azt irta, hogy: „A magyarnak csak 
két teendője van : az egyik, felállani tömegben egyszerre 
a haza szent földjét megszállt árulóknak agyounyomására, 
a másik teendője híven emlékezni a múltra, a nagy áru-
lásra. Most nem Jellasich betörésről, hanem infernális 
liberális betörésről van szó ; a hitetlenség visszanyomá-
sára keli most felállani minden igaz magyarnak. 

Azt mondja Kossuth Lajos az ő leggyújtóbb czikké-
ben, hogyha a magyar most e kettőt nem teszi, akkor e 
nép — annál inkább e képviselőház — oly gyáva, 
nyomorult, melynek neve a világhistóriában egygyé lesz 
a szégyen és gyalázat névvel, melyről az örök Isten azt 
mondja : bánom, hogy teremtettem. A levegő meg fogja 
tőle tagadni éltető erejét, a televény búzaföld keze alatt 
sivár homokká lesz, közelén kiszárad a szomjuságoltó 
forrás és a magyar hontalan bujdosó lesz, földönfutó 
saját hazájában, ki hiába kéri az irgalom nevét az 
alamizsnának száraz kenyereért. Alamizsna helyett arczúl 
üti őt majd az az idegen faj, mely a saját hónából 
száműzi, koldusbotra veti, kit gazdátlan ebként büntetlen 
agyonver akármely gazember, lesz mint a bélpoklos, a 
kit minden kerül, mint az indus pária, mint kire a kutyát 
szokták uszítani. 

S hiába fog a hit malasztjához is fordulni, az sem 
fog adni neki vigaszt, mert az Isten sohasem bocsátja 
meg bűnét sem ezen, sem a más világon. S nem bocsátja 
meg neki bűnét a magyar nő sem, a kinek legszentebb 
eszményeit sárba tiporni engedte, seprővel veri el ki a 
küszöbéről mint rühes állatot, neje undorral köp gyáva 
szeme közé, gyermekének első szava lesz, hogy meg-
átkozza az apját és bármilyen szomorú lesz ez, az égre 
esküszik, hogy igy leszen, ha a magyar nem egyesül és 
fel nem kel, mint egy tábor, a haza ellenségeinek elnyo-
mására, hogy a nép igaz jogát és szentségeit kivívja. 

Én ezekhez a szavakhoz csak azt fűzöm, hogy remé-
lem és elvárom, hogy az új ezredév hajnalán a magyar 
parlament intelligencziája, a mikor látja, hogy az egész 
hazában hit és vallásfelekezet nélkül egyesül a nép a 
régi alapok fentartására, itt e házban is egyesülni fog, 
hogy a haza ezredéves alapjai el ne pusztuljanak, hanem 
továbbra is megmaradjanak, mint az előtt voltak, a mig 
valaki be nem"" bizonyitja, hogy a Mózes kettős tábláinál 
jobb a modern pirotechnika dupla pisztolya, a mig be 
nem bizonyítják, hogy a kereszténység kétezeréves sziklá-
jánál erősebb honalap a dinamit, a mig be nem bizonyít-
ják, hogy a protestánsok bitelveinél erősebb bitalap a 
puskapor, s mig az alkotmányos nép is azt fölcserélni 
nem akarja, önök se merjék új találmányaikra helyezni 
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az ezredéves hazát és ne higyjék, hogy a magyar nép is 
utánok menjen és azért még milliókat fizessen is. 

A mig tehát be nem tudják bizonyitani a nép előtt, 
hogy az az alap, a melyen önök állanak, jobb a réginél, 
addig minden erőmmel azon leszek, hogy Magyarország 
régi ezredéves alapjaira, a melyeknek fennállását köszön-
heti a magyar nép, visszatérhessen. (Helyeslés a baloldal 
liátsó padjain.) 

Ezt várja, ezt akarja a nép: önök ne várják, hogy 
a hithű nép honának, és hitének legmélyebb sérelmeiért, 
feldulásáért, elárulásáért annyi milliót fizessen ! Itt az a 
kérdés, a melyet minden kormányférfiunak valóban meg 
kell fontolnia, és éppen azért azt mondom, hogy az 
e3zme, vallás, lélek és igazság, a mely a magyar nép 
szivébe ezredéven át be volt oltva és a melytől ez a nép 
elállani nem akar s a mely hazánknak s alkotmányunk-
nak biztos alapja volt, tovább is fennmaradjon s az azzal 
ellenkező irányzat, áramlat az a mai liberalizmus, menjen 
oda, a honnan kikerült, pusztuljon, vesszen el ; bogy ne 
legyen vallástalanság, közoktalanság, (.Altalános zajos 
derültség.) hanem legyen igazi vallásosság, helyes köz-
oktatás, hogy maga a ház is mint egykor mondatott, az 
a szentély legyen, a melyben főképen a vallás és közok-
tatás tárgyalásánál a társadalom minden erejével ébresz-
sze támaszsza a magyar ifjúság szivében azt, a mi a 
hazának jövő ezredéves életét jelenti. Befejezem beszé-
demet avval, hogy egyesüljön minden hű magyar, a hit 
s hazának megmentésében ! 

E czélra nincs oly áldozat, a mely elég nagy lehetne. 
Adjátok meg tehát a Caesarnak azt a mi a Caesaré, de 
mindenek előtt s felett adjátok meg a népnek, a hitnek, 
a jognak, az igazság Istenének azt, a mi az Istené! Epen 
azért azzal végzem szavaimat, s ebben, azt hiszem, velem 
egyet fog érteni minden igaz, hithű magyar, a ki hónát, 
népét, e hazának ezredéves létét igazán szereti, hogy a 
miként egy ezredéven át erős hit alapján állott ez a 
haza, álljon, maradjon az uj ezredévben is, s mindaz, a 
mi általában a magyarság testi vagy lelki, anyagi vagy 
szellemi javának ártalmára van, forduljon jóra vagy 
veszszen el, és hogy a keresztényMagyarország a magyar 
népnek joga, hite, testi, lelki, földi és égi java az új 
ezredéven át éljen és viruljon ! (Élénk helyeslés a baloldal 
hátsó padjain.) 

EGYHÁZI TCDOSITASOK. 

Budapest, márcz. 23. A primás szózata az ország-
hoz. — 

Nagy szó az, a mit Vaszary Kolos bibornok a 
Szent-István-Társulat mult csütörtöki nagygyűlése előtt 
kimondott. Fölér egy ezredév programmjával. Sőt tulajdon-
képen az a szózat: „Vissza kell térnünk az Istenhez", 
valósággal egy egész programm, nagy, méltó, illő egy 
nagy leiekhez, ki nemzetének életét szellemmel és szere-
tetével évezredekre kinyújtja, kiméri. 

Magyarország a lefolyt ezer év alatt Istenhez ragasz-
kodott, Isten kegyelméből táplálkozott. A millénium 
alkonyán a sötétség fejedelmének sikerült több kiváló 
magyar elmét összeesküvésre összegyűjteni Isten akarata 

ellen. Kossuth Lajos világosan kimondotta, hogy ő még 
az ördöggel is szövetkezik, nemcsak az osztrák császár 
szolgálatában ű ló szabadelvű párttal, hogy az országnak 
a keresztény vallástól való elszakadásáról szóló törvény-
javaslatok törvény erejére emeltessenek. Tény tehát, hogy 
éppen a millénium végére, irtózatos befejezésül, szabad-
elvű államférfiaink rávették még a koronát is, Magyar-
ország politikai életének a keresztény vallástól, sőt 
magától az Istentől is elszakitására. Mert, kérem, a 
hol az istentelenség szabadsága „bármely hit, s bármely 
vallás" világosan kifejezett neve és ürügye alatt teljesen 
szabadon grasszálhat, ott a szakítás az Istenhez való 
ragaszkodással vaayis a vallással elvileg már teljes, a 
politikából az Isten elvileg már teljesen ki van utasitva. 
Hogy a gyakorlatban is teljes legyen a kizárás, ahhoz 
csak két-három nemzedéken át tartó további romlás 
szükséges, mint Francziaországban történt. Ott a mult 
század végén mondta ki a törvényhozás az ész istenségét 
és az államomnipotencziát. Az első hatás oly mámoros 
és pokoli volt, hogy a nemzet fiai majdnem felfalták 
egymást s maga a forradalomból kinőtt imperátor sietett 
Concordatumot kötni a kath. egyházzal, meghívni a keresz-
tény vallást a franczia nemzet lelkének támogatására 
a jóban. Nemzedekre uj nemzedék következett; s a 
concordátumos franczia államférfiak elfajulása, az atheismus 
egész mai napig tartó uralmában, a keresztény vallás-
nak a politikából teljes kizárásában, a kath. egyháznak 
vad és embertelen sanyargatásában és üldözésében érte 
el tetőpontját és azon delel még most is. Magyarország 
sorsát a protestáns hegemónia alá került politika egészen 
oda indult terelni, a hol a franczia nemzet sorsa lebeg. 

Ily korszakos időben, midőn a nemzet utjának ujabb 
ezer évre való kitűzéséről van szó, bár sokan dolgozunk 
a terveken és sokan mondogattuk mar eddig is az Isten-
hez való visszatérés szükségességét, mégis nemcsak illett, 
de kellett is szükségképpen, hogy valaki olyan mondja 
ki az isteni men'.ő jelszót, a kinek ez legfőbb tokban 
joga és legfőbb fokban kötelessége az országban, s a 
kire hivatasánál fogva az egész ország, maga a király is 
kénytelen és köteles hallgatni, hacsak nem akarja magára 
venni az evangéliumnak Ítéletét: „qui ecclesiam non audi-
erit, sít tibi sicut ethnicus et pubiicanus." 

Hála és köszönet Vaszary Kolos bibornoknak a ki-
mondott nagy szóért, az abban rejlő nagy mentő eszmeért 
s a mentés megkezdésében rejlő nagy, korszakos tettért. 
A kötelesség nagy sulyja alatt levő lelkén is segitett a 
mentő igazság kimondása által, de az országon is nagy segít-
ség esett, hasonló körülbelül ahhoz az angyali munkához, 
mely Krisztus Urunk sírjáról az elbengerithetetlennek 
látszó nagy fedő követ félre tolta. Most is, — mint ak-
kor a farizeusok és Írástudók tették, — az idegenből ide 
szakadt kozmopolita szabadelvüség, „nolumus hunc re-
gnare super nos" üvöltéssel, Magyarország politikai éle-
tére nézve megölték Krisztust és sirba tették, jól lepe-
csételve az állami sanctio és poenalitások pecsétjével. 
Vaszary Kolos primás szózatára, hogy Krisztust nem 
lehet örökre eltemetni, hogy él az Isten és 0 uralkodni 
akar az emberinemnek nevezett féreg-generácziónak még 
politikája és minden praktikája felett is, tehát térjünk 
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hozzá vissza, — lehullott a pecsét a nagy fedő kővel 
együtt a szabadelvüség által a keresztény vallás és a kath. 
egyház számára készitett sirról s az igazság fénysugarakat 
hintve kelt ki abból, hirdetve, hogy „vissza kell térnünk 
az Istenhez" még a politikában is, és főleg a politikában, 
mert máskülönben nincs menekvés a gyászos bukás elől. 

A következő hasvéti alleluját Yaszary primás mentő 
szózata nagyon, de nagyon örvendetessé tette. Áldott 
legyen érte ! ? ? 

Győr, rrárcz. 17. Két nemzet imája. — 
Az ir nemzet minden fia, — igy ír az itteni csoda-

tevő Mária-kép ünnepe alkalmából a „D. H." — a 
kisebb rész, mely még hazájában m a r a d t , s a nagyobb 
rész, mely a világ minden tájára szakadt, ma nagy 
ünnepet ül. Szent Patrik napja van ma, az irek aposto-
lának ünnepe, s ezt a napot szent kegyelettel ünnepli a 
hitéhez hűen ragaszkodó ir nemzet. 

Ünnep ez nekünk győrieknek is, melyet az idén 
különös fénynyel ülünk meg. Irlandnak egy hazájából 
kiüldözött szentéletű püspöke mintegy harmadfél század 
előtt ide jött mihozzánk; egy hite és nemzeti érzülete 
miatt sanyargatott nép fia ide jött egy másik hitét védel-
mező s nemzeti érzelmeiben megtámadott nép közé. S 
a zöld Erin fia nálunk magyar vendégszeretetre talált. 
Lynch Walter a száműzött clonforti püspök uj otthont 
lelt itt, hol zaklatott életét befejezte. 

Nyolcz évig élt közöttünk, mint a győri káptalan 
tagja és a győri püspök segítője ; jámbor, istenfélő éle-
tével a papság és hivek épülésére szolgálván. It t van 
eltemetve nálunk, de emléke él közöttünk, s élni fog, 
mig magyar szívben a boldogságos Szűz tisztelete ki 
nem hal. Az ir püspök magával hozta legdrágább kin-
csét, az istenanya képét, mely halála után székesegy-
házunk tulajdona lett, s az 1697. márczius 17-én történt 
csodás vérrel verítékezés óta, a győri katholikusok 
kincse, öröme és vigasztalója. 

A csodás esemény emlékünnepén még a szomszédos 
megyék népessége is évenkint ide zarándokol, hogy a 
Szűzanyának hódolatát bemutatva s a szomorúak Vigasz-
talója előtt szivét kitárva, megkönnyebbülve, megvigasz-
talódva visszatérjen. De ma nemcsak Győr és vidékének, 
népessége vesz részt ünnepünkben, ma egy távol ország 
népe velünk ünnepel, ma Irhon minden fia, hazája földén, 
Amerikában, Ausztráliában, a Fokföldön, Indiában sz. 
Patrik neve mellett a győri szűz Mária nevét említi. Az 
írországi kath. lapok, megyés püspökünk körlevele által 
figyelmessé téve és egy a mult nyáron nálunk megfor-
dult ir pap J . J. Ryan thurlesi tanár érdeklődése folytán 
czikkeket hoznak Lynch Walterról, a győri szűz Mária 
képről s Győr városáról. Egy ir folyóirat (Irish Ecclesia-
stical Record) nemrégiben sikerült mását hozta a győri 
kegyelemképnek, s egy hetilap (The Weekly Freeman) 
ünnepi számában a győri székesegyház és kegyelemoltár 
képét hozza, s a mai napon Győrről és a győri ünnep-
ről írnak a napilapok. Irland fiai hegyeken, folyókon s 
tengereken át szellemben ide zarándokolnak a Rába 
partjára, s velünk egjü t t imádkoznak a szomorúak Vigasz-
talója előtt, s hálát mondanak a magyar nemzetnek, 

mely számkivetett nagy fiának menedéket adott. „A távol 
Magyarországban — igy ir egyik dublini lap — az idei 
sz. Patrik napján Győr székesegyházában egybegyűlt a 
hivek nagy sokasága és fényes pompával ünnepli a csoda 
emlékét és dicsőíti a számkivetett ir főpapot, ki a puri-
tánok őrjöngése elől megmentette azt a képet, melyet 
most tisztelettel és kegyelettel vesz körül. 

A magyar népnek, mely sokáig vitézül és sikerrel 
küzdött sz. István örökeért, a katholikus hitért és nem-
zeti függetlenségért, Irhon hálával tartozik azért a 
vendégszeretetért, melylyel bujdosó fiát fogadta, s azért 
a kegyeletes tiszteletért, melylyel emlékét őrzi." 

Ma tehát két szenvedő nemzet imája száll az égbe, 
s két zaklatott ország népe talál vigasztalást az ég 
Királynője részvéttel teljes könyüiben. 

Kalocsa. Főpásztori ajánlás. — 
F. hó 13-ikán kelt főp. körlevelében, Császka György 

érsek ur a Szentségimádó Papok Társulatát és sz. Ferencz 
III. rendjét a következő meleg buzdítás kíséretében aján-
lotta a főmegyei papság figyelmébe: 

Úgy vagyok értesülve, hogy főegyházmegyém összes 
plébániái szintén megkapták nem régen „A Legfölsége-
sebb Oltáriszentség folytonos imádására és a szegény 
templomok felszerelésére" alakult budapesti Oltáregylet 
legújabb évi tudósitványát. Atyai szeretettel kérem fő-
egyházmegyém minden papját, különösen pedig a lelki-
pásztorokat, hogy ezen becses füzetet gondosan meg-
őrizzék, és beható figyelmökre méltassák. Nem kétlem, 
hogy tartalmának megszivlelése arra fogja őket buzdítani, 
hogy ezen rendkívül üdvös társulat részére — melyet 
már 1894. febr. 28-án 344. sz a. kiadott rendeletemben 
is melegen ajánlottam — hiveik körébexi minnél több 
tagot szerezzenek ; sőt, a hol az lehetséges, plebániájok-
ban helyi fiókegyletet alakítsanak, és az azzal járó 
ájtatossági gyakorlatok utján híveikben a legméltóságc-
sabb Oltáriszentség iránti élő hit és imádó áhítat érzel-
meit éleszteni és fentartani iparkodjanak. 

Ugyanezen füzet 116. lapján a „Szentségimádó 
Papok Társulatáról" van szó.*) Nincs hőbb óhajom, 
mint, hogy a kenyér szine alatt rejlő Istenembernek 
ezen kiválasztott gárdájába főegyházmegyém minden 
papja belépjen. Addig is, mig annyian lesznek, hogy egy 
külön egyházmegyei társulatot alakithatunk, a belépni 
kivánok jelentkezzenek a magyarországi országos igazga-
tónál, ngs. és ft. Vezinger Károly cz. apát, király-
palotai plébános urnái. (Budapest, I. Vár, Palotatér), 
kitől a társulati alapszabályokat és egyéb a társulatra 
vonatkozó útbaigazításokat is meg fogják kapni. 

Vonatkozással föntemlitett körlevelemre egyben tuda-
tom, hogy a„ más irányban túlságosan elfoglalt ft. 
Boromisza Tibor kanonok urat ezen tisztségtől saját 
óhajához képest felmentvén, az ő helyébe nt. Fáncsy 
Antal kisebb papnöveldei alkormányzó urat neveztem ki 
főegyházmegyém részére az országos Oltáregylet egyház-
megyei megbízottjává. 

Ismeretes dolog, hogy Szentséges Atyánk XIII. Leo 

*) Cf. lit t . Cire, a, 1894. nr. 2409. pag. 97. 
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pápa mennyire szivén hordja assisi sz. Ferencz harmadik 
rendjének elterjedését és felvirágzását. Fényesen tanúsko-
dik erről azon tény, hogy számos allocutióiban, breveiben 
és rendeleteiben, és több apostoli körlevélben, mint igen 
üdvös és korszerű intézményt melegen ajánlotta és dicsé-
retekkel elhalmozta a harmadik rendet, melynek ő maga 
is tagja, és ismételten hangsúlyozta, hogy korunk társa-
dalmi bajai ellen hathatós gyógyszert birunk sz. Ferencz 
harmadik rendjében, és annak felvirágozásától az időknek 
jobbrafordulását remélhetjük. Ezek megfontolása inditotta 
tiszt. P. Martinov Fortunát bajai sz. Ferencz-rendű 
áldozárt arra, hogy az üdvös társulat „Szabálykönyvecs-
kéjét" kiadja, melynek czélja a III. rend ismertetése és 
minél szélesebb körre való kiterjesztése. Midőn tehát a 
felettébb korszerű könyvecskét t. cz. Papságom szives 
figyelmébe ajánlom, egyben arra kérem, hogy a sz. Ferencz 
III. rendjének hiveik körében minél több tagot szerezni 
iparkodjanak. György érsek. 

RÀTH. TEVÉKENYSÉG. 
Katholikus népkör Budapesten. 

A budapesti katholikus népkör vasárnap tartotta 
meg első évi rendes közgyűlését Kidschera József elnök-
lése s a tagok élénk részvétele mellett. A többek közt ott 
voltak Molnár János, Mócsy Antal és Juriss Mihály 
országos képviselők, Barkóczy Sándor báró és Kanócz 
István dr min. osztálytanácsosok, dr Kontúr Béla, Tomor 
Ferencz stb. A közgyűlést Kutschera elnök nyitotta meg, 
a ki beszédében különösen azt hangsúlyozta, hogy a 
katholikus népkörök figyelme és gondoskodása a tagok 
anyagi helyzetére és ennek javitására is kiterjesztendő. A 
jelentések után a választmány kiegészítése következett. 
Uj tagok lettek : Mocsy Antal orsz. képviselő, Szokol 
János, Bodroghy Lajos és Tóth István. Az indítványok 
során őszinte lelkesedéssel találkozott az elnökség nagy-
jelentőségű inditványa, hogy a káromkodás ellen az 
összes hazai kath. egyesületek közreműködésével országos 
mozgalom indítandó. A közgyűlés után sikerült hangver-
seny volt, a melyen elsőnek a kör dalárdája énekelt ritka 
szabatossággal. Tomor Ferencz tanár fölolvasást tartott, 
Buday Aladár és Bodroghy Lajos egy melodrámát adtak 
elő, Gäiter Teréz kisasszony pedig czimbalom játékával 
gyönyörködtette a hallgatóságot, a mely mindegyik 
szereplőt zajos tapssal jutalmazta. A hangversenyt társas-
vacsora követte, a melyen körülbelül százötvenen vettek 
részt. Legalább is 24 ily kath. népkör kellene Buda-
pestnek. 

V E G Y E S E K . 
*** Nagy időfordnlás jele. Mig a mi magyar 

protestáns atyánkfiai még mindig azzal foglalkoznak, 
hogy magukat a Luther-féle német szellem „ odium 
papae"-jébe jól beheczczeljék, az alatt az anglikán egyház 
köréből nagy közeledés van folyamatban a róm. kath. 
egyház felé. Épp most jelent meg a két anglikán érsek-

nek, a canterburyinek és a yorkinak levele a pápához, 
válaszul XIII. Leo pápának az anglikán papszentelésekről 
szóló körlevelére. Eddig csak kivonat került előnkbe, de 
már abból is világos az anglikánok nagy közeledése a 
katholikus hithez. Főkép három pontban nyilvánul ez: 
az egyházi rend szentségének, az oltári szentségbeni való-
ságos jelenlétnek és az Ur vacsorájában rejlő áldozati 
jellegnek elismerésében. Magyar protestánsok: meddig 
czipelitek még a pápaelleni német gyűlölködés idegen 
igá já t? ! íme az anglikánok kezdenek a százados vak 
gyűlölködésből észre térni és szóba állnak a — pápával ! 

— Böjti szent beszédek a belvárosi plébánia-
templomban. A budapesti belvárosi plebánia-templom 
szószéke régóta állandó jó hírben áll. A magyar hitszó-
noklás ápolása itt régi dolog. Főpapjaink közöl a közel-
múltban Simor és Haynald tüntették ki e szószéket 
apostoli fellépésökkel. A böjti szentbeszédeket ezidén 
minden pénteken délután x/24 órakor Kriszt Jenő káplán 
tartja. Beszédjeinek tartalma és előadása egyarant gondos 
és hatásos. 

— Zene a Mátyás-templom tornyán. Holnap márczíus 
25-én vagyis Gyümölcsoltó Boldogasszony napján este 
7 órakor a harangozás után a budavári Mátyás-templom 
főtornyának erkélyén katonazene játszik. A cs. és kir. 69. 
gyalogezred zenekarából 10 tag a következő régi magyar 
egyházi dalokat adja elő: 1. „Angyaluknak nagysagos 
Asszonya" (1509-ből). 2. „Oh, dicsőült szépkincs" (1651-ből). 
3, „Felvitetett magas menyországba" (1651-ből). 4. „Örülj 
dicsőséges szép szűz." 5. „Szűz Mária, kegyes Anya". 6. 
„Boldogasszony Anyánk". (A török hódoltságból.) Az 
egyházi énekek után a zenekar a „Szózat"-ot adja elő. 

— Egyházi műtárgyak kiállítása. A budapesti 
központi oltáregyesület a hazai szegény templomoknak 
szánt egyházi műtárgyakból kiállítást rendez az angol 
kísaszonyok Lipót-utczai zárdájának dísztermében. A kiál-
lítás márczíus 25., 26., 27., 28-án reggel 8 órától este 6 
óráig van nyitva. A kiállítás megtekintése ngyenes. A 
kiállítással kapcsolatban az istentisztelet következőképen 
tartatik meg; márczíus 25, 26, 27, 28-án 6, 7, 8, 9, 10 
és 11 órakor szent-mise. Márczius 28-án, vasárnap a leg-
felségesebb Oltári-szentség reggeli 6 órától esti 6 óráig 
nyilvános imádásra tétetik ki. Este 5 órakor szentbeszéd, 
utána litánia Jézus szent nevéről, mire a bálátadó „Te Deum" 
eléneklése után a legf. Oltári-szentség visszahelyeztetik és a 
kiállítás bezáratik. Az ünnepies megnyitásra, mely márczius 
24-én, (szerdán) délután 3 órakor megy végbe a helyi-
ségek szük volta miatt csak külön meghívókkal lehet 
belepni. 

— Ez sem rossz ám! Meghozta a nagy frázi^u 
liberalizmus a törvényt, hogy mindenki követhet bár-
mely hitet, bármely vallást. Most, hogy a nép kezd az 
urak szabadságával élni s kezd mindenféle vallást csere-
berélni és a vallástalansággal is, — mert ez is hit, — 
frigyre lépni, egyszerre megijed a liberalizmus a felidé-
zett ördögtől és §-t követel a dicső „szabadság" 
ellen. Szathmáry Gyula Aradmegye alispánja felterjesztést 
tett Wlassics kultuszminiszterhez, melyben kormanyren 
delet kibocsátását kéri, hogy a népnek tömeges áttéré-
sét a felekezetnélküliségre és ennek alapján a nazare-
nizmusra meg lehessen akadályozni. Pompás. Még alig 
egy éve, hogy meghozták a törvényt és kimondták rá, 
hogy az örökérvényű lesz, mert revideálni nem engedik 
soha, soha: és ime most, a szabadelvű bölcseség maga 
rimánkodik revízióért, maga akarja apró miniszteri 
rendeletekkel betömni az óriás szakadást, melyet a nem-
zeti vallásosság ezeréves védőgátján a vallástalanság 
szabadságának törvénye tört és nyitott meg. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
Ö T V E N H A T O 

Budapesten, márczius 27. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : B. Canisius Péter jubileuma. — A győri csudálatos kép történeti vázlata ; a csudáknak a 
keresztény hitre nézve szükséges volta. — Móc.sy Antal orsz. képviselő beszéde a képviselőház márcz. 3-iki ülésében. — Egyházi Tudósí-
tások: B u d a p e s t . A biboros hgprimás szent-István-társulati beszédének hatása a szabadelvű táborra. I. — K a l o c s a . Nagyböjt i főp. 

körlevél a lelkek üdvének munkálásában való buzgóságról. — Irodalom. — Vegyesek. 

B. Canisius Péter jubileuma. 
A nagy német nemzet második apostola, 

Jézus társaságának disze, b. Canisius Péter 1597. 
deczember 21. hal t meg a svájczi Freiburgban. 
E aap 300-ados évfordulóját nagy lelkese-
déssel fogják megünnepelni nemcsak Freiburgban 
hanem mindazon helyeken, hol a boldog meg-
fordult, mindazon né törzseknél, melyek neki 
köszönik a katholikus vallás megőrzését illetőleg 
visszaszerzését. Ünnepelni fogja ezen jubileumot 
természetesen azon társaság is, mely b. Canisiust 
nevelte. A köteles hála lerovása mellet t az 
ünneplők kérni fogják az Is tent , hogy szolgáját 
uj csodák által dicsőitse s ez által szentté ava-
tását elősegitse. Szentatyánk, XIII. Leo forrón 
óhaj t ja ezt, hogy b. Canisiust „ Doctor Ecclesiae" 
czimmel ékesithesse. B. Canisius az ő három 
kátéja által csakugyan az egyház tani tója lett. 
Mi ná lunk is az ő könyveiből tanul ták a hi t 
elemeit s igy illő, hogy mi is részt vegyünk ezen 
nevezetes jubileumban. 

Freiburg főpásztora és a kanton kormánya 
egyaránt elősegítik a jubileum tervét, melynek 
létesitésén különösen Kleiser János kanonok 
fáradozik, ki már évek óta sürgeti ezen ügyet, 
úgy az általa kiadott „Canisius-Stimmen" hasáb-
jain, mint nyilvános alkalmakkor. 

Már 1894. szóba hozta ezen ügyet a német 

katholikusok nagygyűlésén, Kölnben, s figyelmez-
te t te a németeket azon nagy hálára, melylyel b. 
Canisiusnak tar toznak. A gyűlés nagy tetszéssel 
fogadta szavait s a Canisius jubi leumára vonat-
kozó indit ványait. Midőn 1895. a müncheni nagy-
gyűlésen ú j ra előadta inditványát, a bajor ka tho-
likusok lelkesedve hirdették, hogy Canisius nélkül 
ősi hitük odaveszett volna. Kleiser most sem 
nyugodott még s szent ügyét a mult évi dort-
mundi nagygyűlésen is szóvá te t te . Többek hozzá-
szólása után a jelenvoltak ezen határozatot hozták : 
„Tekintettel arra, hogy nemsokára megéljük b. 
Canisius Péter halálának centenáriumát, ki Német-
országnak a gyászos hitszakadás idején apostola 
volt, Németország katholikusainak 43. nagygyű-
lése a ján l ja : a) a tömeges részvételt a bucsú-
járásokban, melyek a következő évben 1897. 
julius 1-től fogva 1898. okt. 1. a svájczi Freiburgba 
b. Canisius Péter sírjához indulnak és azon 
ünnepélyeken, melyek a boldog tiszteletére rendez-
t e tnek ; b) a katholikus Németország Canisius-
egyletének istápolását és a szent atya által 
jóváhagyot t és megáldott Canisius-Imaegyletbe 
való belépést, mint azt a pápai encyclicák „Prae-
clara" és „Satis cognitum" a jánl ják; c) a Bol-
dogra vonatkozó emlékek egybegyűl tését azon 
helyeken, hol megfordult és a „Canisius-Stim-
men"-ben való közlését, d) a Boldognak szenté-
avatásáért mondandó imát, mert a nagygyűlés 
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ettől a keresztény iskoláért vivandó harczban 
nagy áldást r e m é l / 

Néhány nappal később megnyíl t az osztrák 
katholikusok nagygyűlése Salzburgban s mind já r t 
az első nyilvános ülés kezdetén, szept. 1-én az 
elnöki beszéd és az üdvözlések elintézése u tán 
Kleiser t hall juk, ki a freiburgi kormány üdvöz-
le tének tolmácsolása mellet t , lelkesen felhivja 
Ausztr ia fiait, hogy hazájuk rekatholizácziójának 
lé tesi tőjét ők is ünnepeljék. Mind az elnöklő 
Clary herczeg, mind a jelenvoltak ezrei örömmel 
fogadták a felszólítást. A Canisius-jubileumon 
való részvétel t ba tározat i lag k imondta még az 
osztrák és bajor Mária-kongregácziók salzburgi 
kongresszusa. 

Kleiser kanonok ezenfelül sa já t püspöke és a 
kan ton kormányának megbízásából személyesen 
meg lá toga t t a Németország, Ausztria és Svájcz 
főpásztorai t , kik a jubi leum gondola tá t örömmel 
fogadták s annak megvalósításához á ldásuka t 
ad t ák . Freiburg egyházi és világi hatósága min-
dent megtesz, hogy b. Canisius s i r já t fényessé 
tegye és a zarándokokat illően fogadhassa. A 
Canisius-templom és a boldog s i rkápolnája restau-
ráczió alá került . — A boldog t iszteletére ujab-
ban ké t intézet épül Fre iburgban : a Canisianum 
a freiburgi kath. egyetemen tanuló hi t tanhal l -
gatók részére, és a Canisius-ház a Szent-Mihály-
Kollégium gimnazistái számára. 

A nagy h i tok ta tó és gyermekbará t t iszte-
letére gyermekünnepély t is terveznek. 

A svájczi Pius-egyletek nagygyűlése, mely 
Sursee városkában, a luzerni kan tonban ülése-
zett, e lhatározta , hogy a f. év augusztus havá-
ban kathol ikus nagygyűlés tar tassék. 

Az osztrák kathol ikus tudósok egylete, a 
„Leo-Gesellschaft" megbizta a kebelében alakul t 
tör ténelmi szakosztályt, hogy a bécsi és prágai 
egyházi hatóságokkal és a Jézus társaságával 
egyetér tve Canisius Pé te rnek a mai habsburgi 
monarchia te rü le tén k i fe j t e t t munkásságá t tár-
gyaló munka megirásáról gondoskodjék. 

P. Braunsberger Otto, s. J., ki már négy év 
előt t adot t ki egy igen alapos m u n k á t b. Cani-
sius káté i ról (Ents tehung und Entwickelung der 
Katechismen des sel. Pe t rus Canisius. Fre iburg in 
Breisgau. Herder), még a mul t évben ad ta ki 
Herdernél a boldog leveleinek első kötetét , mely 
az 1541—1556. te r jedő időközt foglalja magá-
ban. A második kö te t a jubileum évében jele-

nik meg, melyet még 4—6 köte t fog követni. 
Nevezet t pá te r a zarándokok részére kis ima-
könyve t is szerkesztet t ily czimen: „Handbüch-
lein zum andächt igen Besuche des Sterbezimmers 
und des Grabes des sei. Pe t rus Canisius." 

Kandier János. 

A győri csudálatos kép történeti vázlata; 
a csudáknak a keresztény hitre nézve szük-

séges volta. 
(Folytatás.) 

Lássuk kissé, hogy kiket a régi világból e csuda közve-
tetten vagy közeli tanúit felhozni névszerint szerencsénk 
lesz : vájjon méltók-e a reális ember nevezetére ? 

Mielőtt e~ kegyelemkép vért könyezett, nem volt még 
oltárkép, hanem csak egyszerűen a falon függött, mint a 
déli hajóban a fájdalmas Szűz ékes csudálatos képe. 
Ámde mihelyt a vérkönyezés által csudálatosnak jelent-
kezett : azonnal oltárra helyeztetett ! Egy vitéz katona, az 
előbb emiitett zentai győzedelemnek egyik főbajnoka, a 
balszárny vezére, emeltette neki az első diszes oltárt, 
kinek győzedelmes jellegét már neve jelezte Siegbert 
Heisst-er, vagyis magyarul : győző az ő neve. Győzedel-
meinek hire oly nagy volt Európában, hogy Nagy Péter 
orosz czár őt seregeinek élére kívánta állítani, erre őt 
meghívta. Ámde Siegbert hű maradt urához és mint 
b. t . tanácsos, és mint borostyánkoszorus tábornagy, zárta 
munkás életet 1718-ban. S hogy e kép iránt való buzgalma 
nem volt pillanatnyi fölhevülés műve, az mutat ja , hogy 18 év 
múlva, midőn a győri főparancsnoki tisztét itt bezárta, 
1500 forintnyi alapítványt tett a kegyelem-oltárnál vég-
zendő zenés litániákra. A katona rendesen nem hiszékeny, 
nála nem a hit szüli a csudát, hanem a csuda a hitet. 
Ugy hiszem, sem tőle, sem a győri születésü Radies János 
bácsmegyei alispántól, ki szintén nevelte az alapítványi 
tőkét, nem lehet megtagadni a reális emberre mutató 
jelleget. 

Méltán soroljuk hozzájuk e következő egyháziaknak 
jó hangzású nevét is. Ilyen volt mindenekelőtt Telekessy 
István nagynevű egri püspök, kinek ősét, Imrét saját vi-
tézsége mentette meg Mohácsnál.1) A csuda korszakában 
ő még győri püspöki helynök volt, a boldogs. Szűznek 
nagytisztelője. Háza külső falára, mely akkor utczára 
szolgált, most udvarban van, a boldogs. Szűznek egy még 
most is épen álló szobrát állitatá. A Mária-kongregá-
cziónak assistense, a szegényeknek pedig atyja volt. Mi-
dőn 1699-ben egri püspöknek neveztetett ki, nagy szomo-
rúság érte, a mennyiben utóda Pagelli I., volt óvári 
plébános, kanonoki székébe be lett igtatva, mielőtt ő még 
egri püspöki székét elfoglalhatta volna. E megszégyení-
tést ő mind e mellett hallgatagon tűrte, és mint Keresz-
tély Ágost herczeg-püspökhöz irja : elmentem a kegyelem 
képoltára elé, mely két évvel előbb vérkönyüket sirt, s ott 
öntém ki keserveimet. Mily jeles ember volt ő, abból tet-

!) Istvánffy, Vieimae 1758. 82. 1. 
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szik ki, hogy főpapi erényei miatt II. Rákóczy Ferencz 
fejedelem vele barátságot kötött s őt mint atyját tisztelte. 
Igaz, hogy e miatt őt a kormány püspöki székétől meg-
fosztotta, de a pápa jogaiba visszaállította. Midőn 1715-
ben bekövetkezett halála után 40 évre utóda gróf Bar-
kóczy Ferencz tetemét felemeltette, azt egészen épnek 
találta. Eletirója Schmitth ezen kiváltságot különösen 
isteni kegyelem ajándékának tulajdonítja.2) 

Győrött ekkor nagyban virágzott a boldogs. szűz 
Máriának kongregácziója. Rektora Széchenyi Pál kalocsai 
érsek volt, tagjai a megye és a város szine-javából került 
ki. Elnöke pedig Dummer Mihály, gymnasiumi tanár volt. 
vj a társulat naplójában ezt jegyezte fel : Ma (t. i. 1697. 
márcz. 17-án) reggel 9 órakor énekes mise; délután inte-
lem s letenye. Ma a sz. egyházban a boldogs. Szűznek 
képe el kezdett bőven könyezni.3) Rendtársa, a hírneves 
szónok Csete István, ki I. Appaffy Mihály által Gyulafehér-
várott összehívott erdélyi honatyák előtt négy napig lel-
ket emelő, sziveket rendítő szónoklatokat mondott, kinek 
beszédeit Huszár sz.-fehérvári kanonok érdemesnek 
tartotta napjainkban újra kiadni, ki ezen székesegyház 
ban 5 éven át hirdette apáitoknak Isten igéjét,4) itt 1702. 
Nagyasszony napján mondott beszédében egyebek között 
iüy szól: Ama veriték és vércseppek, melyek a boldogs. 
Szűz arczán szemeitek láttára legördültek, mit hirdetnek 
egyebet, mint azt, hogy ő szüntelen esedezik mennyben 
értetek.5) íme öt év múlva, mikor még nagyrésze élt a 
csuda szemtanúinak, itt e széken hivatkozik nyíltan rájuk. 
De a tettek s áldozatoknak is meg van az ő szavuk. Igen 
sokat beszélnek azon drága becses fogadalmi ajándékok, 
melyeket a hivek hálából a boldogs. Szűz kezei által 
Istentől vett kegyelmekért itt bőven felajánlottak. A fran-
czia háború idején ezekből beolvasztva 12000 forint értékű 
a haza oltárára áldoztatott. Károlyi Lőrincz győri nagy-
prépost és sz. kardonai választott püspök „A székesegyház 
tükre" munkájában 13 pontban foglalja a nagyobb be-
csüeket. X-ik helyen említi a monyorókereki Erdődi László 
nyitrai püspök, főispán, b. t. tanácsos alkanczellár által 
adott érmes értékes aranylánczot, és XI. helyen a két ma-
gas ezüst ereklyetartót, melyben most a sok különbféle 
ajándék elhelyezve van. O már 1701-ben győri kanonok 
volt, tehát 4 évre a csudák után, s következő évben a 
Mária-kongregáczió konsultora. Ő itt sokszor prédikált, 
gyóntatott. Róla Vurum püspök i r ja , 6 ) hogy kormánya 
alatt 50000 lelket vezetett az egyház keblébe vissza. Ő 
tanulmányait Nagyszombatban, Bécsben, Rómában végezte. 
Doktori oklevéllel birt. Kitűnő szónok volt s 5 nyelven 
beszélt. Hogy ő ily értékes tárgyakat áldozott e szent-
oltárnak, tettel vallotta, hogy ő ezt egyéb oltároknál 
többre becsüli. Ily férfiaktól nem lehet megtagadni, hogy 
reális emberek voltak. (Folytatjuk.) 

2) M. Sión. 1864. 418. 1. 
3) Majláth, i. m. 83. 1. 
4) Liber Personar. Collegii Jaur. 1700. 

Csete István, Budapest, 1887. 77. 1. 
fi) Episcopatus Nitriensis Memoria p. 410. sk. 1. 

Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház márcz. 3-iki ülésében.*) 

T. ház ! Nem akarok a t. ház idejével túlságosan 
visszaélni s azért azon kérdésekkel, a melyek inkább a 
részletekhez tartoznak, ezúttal foglalkozni nem kívánok. 

*) Kálmán Károlynak mult számunkban befejezett 
beszédével más helyen foglalkozunk. I t t Mócsy Antal, a 
néppárt másik nagyérdemű tagjának parlamenti tevékeny-
ségére hívjuk fel Magyarország kath. közönségének figyel-
mét. Magyar katholikus nevelés- és tanitásügyünk e disze 
és oszlopa a vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgya-
lásakor összesen 6 beszédet tartott, egyet az általános, 
ötöt a részletes tárgyaláskor. Rendkívül becses és gazdag 
anyaga a keresztény katholikus kultúrpolitikának van e 
hat beszédben felhalmozva. Az utókor lelki épüléssel 
fogja szemlélni a keresztény néppárt katholikus kultúr-
politikájának alapvető parlamenti munkáját s tisztelettel 
fogja elismerni, hogy a néppárt kultúrpolitikai parlamenti 
programmjában kifejtésében Mócsy Antal alapos és óriás 
munkát végzett. O maga lapjaban, a „Kalocsai Néplap" 
márczius 14-iki számában, a következő rövid tájékozta-
tóval vezeti be hat parlamenti beszédjének bemutatását: 

Vissza az Istenhez! 1 ) 
Ha elhagyjuk az Istent, az Isten is elhagy minket. 

Ezt nemc-ak a mindenki által ismert izraeliták története, 
hanem minden nemzet története bizonyítja. 

A magyar törvényhozás, fajdalom ! letért a keresz-
tény vallás alapjáról, melyre szent István királyunk ha-
zánkat fektette, s melyen „annyi balszerencse s oly sok 
viszály után" is — hazánk kilenczszázadon át fenmaradt. A 
keresztény vallás ellen, különösen az utóbbi években, a 
legsúlyosabb sértéseket követte el törvényhozásunk; azt 
lehetne mondani, hogy majdnem elhagytuk az Istent ; de 
mintha büntetésül az Isten is elhagyott volna bennünket, 
oly rosszra fordult az országnak s a polgároknak a hely-
zete ! 

Azért a legfőbb s legelső teendő lenne : visszatérni 
Istenhez! A néppárt azt czélozza. Mint ennek egyik sze-
rény tagja minden alkalmat megragadtam (nagy érdeme !) 
arra, hogy a törvényhozást ilyen értelemben figyelmez-
tessem. Különösen helyén volt ez a vallás- és közokta-
tásügyi költségvetés tárgyalásánál. Többször szólaltam fel 
ezen tárgyalásnál. 

Azután előadja, hogy beszédeiben a következő tár-
gyakkal foglalkozott : 

1. Az egyéni társadalmi boldogságnak s az országok 
jóllétének alapja a vallás. 

2. A nevelés-tanitásnak minden fokon vallásosnak 
kell lennie. 

3. Az állam és egyház egyetértőleg eszközöljék az 
ifjúság nevelését, tanítását. 

4. Az állam az egyházi főhatóságok megegyezésével 
alkalmazza az illető hitvallások egyházi férfiait az isko-
lák vezetésére, felügyelésére, hogy azok működése minden 
irányban bizalmat keltő s megnyugtató legyen. 

5. Az állam segélyezze valláskülönbség nélkül a sze-
gény iskola-fentartókat a tanítók fizetésének kiegészítésé-
ben és felemelésében, a nélkül azonban, hogy annak 
fejében a lelkiismereti szabadságot s a politikai függet-
lenséget békóba verné. 

íme a jövő század magyar kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium katholikus programmjának alapvonalai. 
Mócsy Antal szerénysége volt az Isten kezében eszköz e 
programm megfogalmazására. A szerk. 

!) Figyelemre méltó körülmény, hogy a bibornok-herczeg-
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A vitából eddig két általános értékű és érdekű dolog 
domborodott ki. Az egyik, a melyre t. elvtársam, Kálmán 
Károly mutatott rá, hogy a vallás alapja az országnak, 
a második, a melyet az előadó úrtól kezdve a t. minisz-
ter úrig csaknem mindenki hangoztatott: hogy közokta-
tásunk legyen nemzeti. E két, szerintem egymással össze-
függő, általános érdekű kérdéssel kivánok ez alkalommal 
foglalkozni. (Hall juk! Halljuk!) 

Rövidség okáért még azokra sem kivánok reflek-
tálni — bár tettem magamnak jegyzeteket — a miket 
Dózső Endre t. képviselőtársam az imént, nem is egészen 
e tárczához tartozólag, különösen a néppártra, a katho-
likus papok mikénti működésére vonatkozólag elmondani 
jónak látott. 

Szó van tehát arról t. ház, hogy közoktatásügyünk 
nemzeti legyen. Azt hiszem t. ház, hogy e kérdésben 
közöttünk véleményeltérés nincsen. Legyen szabad azon-
ban hozzátennem, hogy a nemzeti oktatás egyszersmind 
vallásalapon nyugvó legyen. Ilyen volt közoktatásunk 
ezer éven át, ilyennek akarta még ez idő szerint a mi 
közoktatásunk alapját képező 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
is, daczára annak, hogy e törvény behozta a közös és az 
állami iskolákat. 

Hogy áll ugyanis a dolog? Ez a törvény megen-
gedi, sőt mintegy óhajtja a felekezeti iskoláknak, ha 
ugy tetszik, hitvallásos iskoláknak,*) tehát vallásos alapon 
álló nevelő, oktató iskoláknak fentartását, mert egye-
nesen kimondja, hogy a politikai községek ezentúl is, ha 
nekik ugy tetszik, fentarthatják és segélyezhetik a kebe-
lükben lévő hitvallásos iskolákat. Csakhogy kimondja 
természetesen és helyesen azt is, hogy ha több felekezet 
tart fenn az illető községben iskolákat, a segélyezésnek 
aránylagosnak kell lenni ; kimondja továbbá azt, hogy 
közös jellegű iskolák csak azon esetre állitandók, ha 
akad a községben 30 oly gyermek, kinek szülője nem 
akarja a létező hitfelekezeti iskolákat igénybe venni ; 
kimondja végre, hogy községi és állami iskolák ott 
állitandók, a hol megfelelő alkalmas jó hitfelekezeti 
iskolák nincsenek. Mindezen rendelkezések mintegy arra 
utalják a községeket, hogy ne bántsák a felekezeti isko-
lákat, hogyha azok megfelelők. 

Továbbá, ha nézzük a törvény által a népiskolák 
számára előirt tantárgyakat, azt tapasztaljuk, hogy nem-
csak a felekezeti iskoláknál, hanem általában az elemi 
iskoláknál is, még pedig első sorban ott van a tantár-
gyak közt a hiterkölcsi oktatás. Es hogy a törvény nem 
olyan általános, holmi bölcseleti vagy független erkölcsi 
oktatást akar az iskolákban, még a közös és állami isko-
lákban sem nyújtani, hanem vallásos hitfelekezeti okta-
tást, ez kitűnik a törvény azon rendelkezéséből, a mely 
azt mondja, hogy az állami és közös iskolákban a hit-
erkölcsi oktatást az illető hitfelekezetek látják el, vagyis 
a törvény intencziója az, hogy a népoktatási intézetekben 

primás szózata: „Vissza kell térnünk Istenhez", f. hó 18-án hang-
zott fel. A nép ajkaira azt parlamenti kimondással Kálmán e's Mócsy 
Antal azt már előbb adták. Lásd a „Religio-Vallás" márcz. 6-iki 
számát. 

*) Jobb is mindig hitvallásos iskolákat mondani, mert a 
felekezet szóban oly valami rejlik, a mi kath. iskoláinkra nem illik. 

A szerk. 

minden növendék a saját vallása szellemében részesüljön 
hiterkölcsi oktatásban, nem pedig holmi polgári katekiz-
mus, vagy pedig független erkölcstanból, a melyekkel 
más országokban, de tudok reá esetet, hogy itt hazánk-
ban is, tettek próbát. 

T. ház ! A mint az 1868 : XXXVIII. t.-cz. megho-
zatott, annak daczára, hogy ez a törvény éppen nem czé-
lozta a felekezeti iskolák elállamositását vagy elközsége-
sitését: mégis akadtak tulbuzgók, a kik nagyon elindul-
tak a közösségnek utján annyira, hogy boldogult Trefort 
miniszter jónak látta egy figyelmeztetést kiadni, hogy a 
czél nem az, hogy az iskolákat államosítsuk és községe-
sitsük, hanem a czél" az, hogy jó iskolák legyenek. Ter-
mészetesen akkor ezen intésnek az az értelme is volt, 
hogy mivel az államnak viszonyai nehezek pénzügyi tekin-
tetekből, tehát ne rakjunk az állam vállaira szükség nél-
kül terheket. 

A törvénynek az az intézkedése, hogy az iskolák-
ban a növendékek saját vallásuk szelleme szerinti neve-
lésben részesüljenek, igen helyes. Hiszen, t. ház, az 
állam mint ilyen, nem bírhat, nem is bir küldetéssel, 
hogy hiterkölcsi nevelésben részesítse a gyermekeket. 
Az Udvözitő nem az államnak adta a parancsot, hogy 
menjen és tanítson, hanem apostolainak és az általa szerve-
zett egyház szolgáinak. És tudjuk is a történelemből, 
hogy minden időben és mindenütt az egyház szolgái tel-
jesítették. is ezen parancsot. Tudjuk, hogy a keresztény 
egyházak szolgái voltak azok, a kik a népeket a barbár-
ságból, tudatlanságból, fáradhatatlan buzgósággal kiemel-
ték, czivilizálták, müveit népekké tették. Nincs Európában 
olyan müveit nép, a melyet az ő műveltségének a kivi-
vásában nem az egyház szolgái segítettek volna elő. Nem 
is vonta a múltban az egyháznak tanítói jogát senki sem 
kétségbe. Aránylag ujabb keletű az, hogy az egyháznak 
nevelői, tanítói jogát kétségbe vonják, és pedig ugy, hogy 
az állam részére kívánják a tanításnak jogát lefoglalni. 
Észleltem továbbá azt a törekvést is, hogy nemcsak a 
tanítás jogát, hanem a vallás terén a házasság jogát is a 
maga részére foglalta le a modern állam. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITÂS0K. 

Budapest, márcz. 26. A biboros hgprimás szent-
István-társulati beszédének hatása a szabadelvű táborra. I. 

Evvel is tüzetesen kell foglalkozni. Hadsereg, mely 
az ellenség mozdulataira nem ügyel s nincs tekintettel 
arra, hogy egy-egy hatalmas riadó részünkről az ellen-
táborban mily hatást keltett, győzelemre nem termett, 
hanem kész prédája az ellenségnek. 

Hogy néhány szóval, esetleg egygyel, tehát igen 
röviden jellemezhessük a hatást, melyet az ország legelső 
főpapjának királyhoz és nemzethez egyaránt szóló feddő 
szózata: „Vissza kell térnünk Istenhez," a hatalmat ke-
zelő szabadelvű táborban keltett, emlékezetünkbe vissza 
kell idéznünk azt, hogy a kereszténység legnagyobb köl-
tője, Dante, az emberiség életének a túlvilág keretébe 
áttett lefolyását, fenséges szárnyalású költői szabadsággal, 
„divina commedia"-nak, isteni bohózatnak nevezte. Bocsá-
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nat, nehogy valaki félreértsen ! Dante nem azt akarta ám 
mondani, mintha az Ur Isten követne el bohóságokat, 
hanem azt akarta mondani, hogy az emberi szenvedélyek 
és oktalanságok büszke játéka isteni mosolyra és kinevetésre 
méltó bohózat gyanánt mutatkozik be az örök eszmék 
szerint itélö elmék sejtelme, több, meggyőződése szerint. 

Ebben az értelemben azt mondhatjuk mi is, hogy a 
herczegprimás : nagyon komoly szózatára: „vissza kell tér-
nünk Istenhez", az egész szabadelvű tábor komikus vi-
viselkedést tanusitott. Komikusát a fenti értelemben. Ne-
vetségeset az Isten s az Isten irányitása szerint igazodó 
keresztény elme előtt. 

A szabadelvű közvéleményt tudvalevőleg a szabad-
elvű sajtó csinálja, árulja, közvetíti és tolmácsolja. Tehát 
csak a szabadelvű lapokat kellett meghallgatni, hogy 
megtudjuk, mire képes a szabadelvüség a legelemibb 
bölcseleti figyelmeztetéssel és a legmagasztosabb evangé-
liumi tanítással szemben. Mert az, hogy „vissza kell 
térnünk Istenhez," szemmelláthatólag a gyakorlati filozófia 
alapelve s Krisztus evangéliumának bevezető tanítása. Ez 
volt az isteni megváltás előfutárának, keresztelő szent 
János tanitásának is alapigazsága. „Poenitentiam agite," 
tartsatok bűnbánatot mindannyian, és minden ember 
tekintsen fel Ahhoz, a kiben az ő üdvössége vagyon. 

Tehát lássuk, mit, mily felfogást és eljárást volt 
képes kifejteni a szabadelvű sajtó az ország első főpapjá-
nak magasztos intő szózatára? 

Nem tulozunk ; szigorú, száraz prózában beszélünk ! 
Nevetséges alakoskodást; nevetséges kevélykedést ; 

nevetséges okoskodást. Az első eljárás az istentelenség szabad-
elvű magvetőinek „hasznos" szolgálatokat tevő „jó katho-
likusok" eljárása; a második a hatalom birtokában elbi-
zakodott protestáns fenhéjázás állásfoglalása; a harmadik 
a keresztények közt duló egyenetlenség és viszályból 
hasznot huzó zsidóság szofisztikája. 

Mert a szabadelvű lapok a primás felhivásával 
szemben, hogy Magyarország állampolitikája térjen vissza 
a keresztény vallás alapjára, állásfoglalás szerint három 
osztályba sorolhatók. Az első kategóriába tartozik a „B. Hír-
lap," a „M. Újság" és a „P. Lloyd," az u. n. jó, sőt legjobb 
katholikusok szerkesztésével istápolt alakoskodó liberaliz-
mus. A második kategóriát legtypikusabban a Tisza-Bánffy-
féle kálvinista fenhéjázást és zsarnokságot személyesítő 
„Nemzet" képviseli. A harmadik kategóriába azok a 
magyar és német lapok sorolhatók, melyekben ugy szól-
ván már csak zsidó juthat szóhoz, milyen például a „P. 
Hirlap," a „P. Napló," a „P. Journal." 

Beszéljünk egész világosan. 
A „B. Hirlap" janzenisztikus „silentium obsequio-

sum"-mal fogadta a vallás szent szózatát s csupa 
nagy tiszteletből még csak annyi ciceró betűt sem 
szentelt neki, mint a Morzsányi esetének. Az egész szent-
István-társulati nagy eseményt petit bourgeois betűkre 
degradálta. Körülbelül hasonló fensőbbséges, „jó katho-
likus" eljárást követett a kath. anyaszentegyház intő szó-
zatával szemben a katholikus Falk Miksa által szerkesz-
tett ,,P. Lloyd". Tiszteli a primás személyét; de az egyház 
tanítása neki is bliktri ; klerikális naivság, jóhiszemű 
klerikalizmus. A „M. Újság", melyet a szintén „jó katho-

likus" Fenyvessy Feri szerkeszt, ezúttal határozottan 
túltett szellemességben két szabadelvű „jó katholikus" 
lapszerkesztő collegáján. Páratlan alakoskodással kiállt a 
piaczra és nagy lármával azt hirdette, hogy az ő ura, a 
szabadelvű kormány, szakasztott ugyanazt akarja, mint 
a mit Istenre és a vallásra nézve a kath. egyház nevében 
a primás hirdet, s hogy ő, a „M. Újság" van összhang-
zásban a katholikus tanítással, nem mi katholikus lapok. „A 
miket a hgprimás mondott, azokat igazán az utolsó betűig a!á 
fogja Írni a kormány és a vele tartó szabadelvű párt nagy 
többsége.11 Ris. ten.! Onámitásnak nagyon hihetetlen, szem-
fényvesztésnek nagyon átlátszó! Igazi „jó katholikus!" 
„Populus hic labiis me honorât, cor autem eorum longe 
est a me." 

Egészen uj genre-t képvisel a másik kormány-
párti bizalmas lap. Mig a „M. Újság" egész az émely-
gésig kedveskedett és hízelgett, a „Nemzet" igazi kálvinista 
fenhéjázással és hányavetiséggel a tisztelet leplében 
kézzel fogható durvaságokat mond szemébe az egyház 
nevében beszélő hgprimásnak. Miután világosan kimondta, 
hogy szerinte a hgprimásnak „nem az írás ódon igéi, 
hanem a napi sajtó legfrissebb szenzácziói szolgáltatják 
az alapigéket," gúnyos szemforgatással igy folytatja: 
„Nem akarjuk ő eminencziáját közönséges szenzáczióval 
vádolni, csak kellő tisztelettel (!) konstatáljuk, hogy ez 
az általa előszeretettel kultivált forrás nem mindig 
kifogástalanul tiszta, ellenben kétségbeejtően sekélyes. Ter-
mészetes, hogy az ily alapokra fektetett morálfilozófia sem le-
het valami mélyjáratu s inkább a fantáziának merész szárnya-
lásával kénytelen leplezni a felületességet." 0 azért mégis 
„keresztényi megadással" fogadja a kapott leczkét A pri-
más morálfilozófiájának fenti hires „tisztelete" után kötve 
hisszük, hogy ez a „megadás" keresztényi lenne. Nem 
lehet az, kérem, csak — „keresztyéni" fenhéjázásból fakadt 
csúfolódás. Ezt pedig sorsára hagyjuk. „Deus irridebit eos 
et Dominus subsannabit eos." Komolyan a „Nemzet"-tel csak 
egy mondat felett kellene vitatkozni, s annak megdöntésével 
aztán porba hulna az egész félhivatalos cicero-betüs kártya-
vár. „A vallás, úgymond, abszolúte nem azonos az egy-
házzal." Az a kérdés, mit ért itt a cicerós bölcseség 
vallás alatt. Ha bármely vallást é r t : világos, hogy az 
nem azonos a kath. egyházzal. Ha pedig vallás alatt „a 
vallást", t. i. az igazi, Isten által tanított és parancsolt vallást 
érti, akkor bizony az absolute, teljesen azonos a kath. 
egyházzal. Hanem, hogy ezt megértse, a „Nemzet" czikk-
irójának előbb a vallástudomány abc-éjét kellene meg-
tanulnia. Mert a ki nem tud arabusúl, az ne akarjon 
arabusúl beszélni. 

Jellemző a zsidó szellem állásfoglalása a primás 
ajkain megnyilatkozott keresztény követeléssel szemben. 

De ez külön fejezetre méltó dolog. ? ? 

Kalocsa. Nagyböjti főp. körlevél a lelkek üdvének 
munkálásában való buzgóságról. — 

Venerabiles Fratres Filiique in Christo Dilectissimi ! 

Quod olim rex Sodomorum ad Abraham post caedam 
regis Elamitarum dixerat : „Da mihi animas, cetera tolle 
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tibi," 1) omnium etiam nostrum, quibus animarum cura 
incumbit, tessera esse debet, si genuini Christi discipuli, 
veri sacerdotes, fideles animarum pastores non nominari 
tantum, sed et reipsa esse volumus, prout velle debemus. 

Nihil certe in tota história Evangelica est, guod 
magis in oculos insiliat, quam ingens ille et vere divinus 
amor, quo Christus Dominus in his terris degens in 
animas peccato perditas Suoque sangvine redimendas 
ferebatur. Tota ejus vita terrestris plurimaque effata 
clarissimum hujus rei testimonium praebent. Expressis 
enim verbis indicat supremam incarnationis suae et 
passionis causam fuisse „salvare quod perierat." 2) Quam 
libenter autem, imo, quam desideranter, semetipsum 
Divinus Salvator noster propter animarum nostrarum 
salutem formam servi accipiens exinaniverit, atque 
humiliaverit obediens factus usque ad mortem crucis:3) ; 
hoc rursus Ipse de se testatur, dum dicit : „Ignem veni 
mittere in terram, et quid volo, nisi, ut accendatur? 
Baptismo autem habeo baptisari et quomodo coarctor 
usque dum perficiatur ?" 4 ) E t rursus : „Desiderio" — 
inquit — „desideravi hoc pascha manducare vobiscum 
antequam patiar." 5) Ac si aperte dicat : Ego ideo veni 
in hunc mundum, ut ignem divini amoris in animabus 
vestris accendam, et nihil magis opto, quam ut coelestis 
iste ignis quo laetius ardeat. Prout et summum desi-
derium meum est pro salute animarum vestrarum baptismo 
sanguinis mei perfundi et pascha mortis meae quantocyus 
celebrare. 

Tam ardenter autem Divinus Salvator animas amavit 
earumque salutem zelavit, ut zelum animarum tamquam 
praecipuum amoris in Se indicium atque ceu primam et 
summe necessariam apostolatus conditionem a suis disci-
pulis postulaverit, quo animati iidem, eorumque successores, 
opus salutis animarum usque ad consummationem saeculi 
continuarent. Quum enim mundo valedicturus singulari 
solemnitate ter Petrum, an Illum diligeret, interrogasset ; 
post tertiam eiusdem amoris contestationem ei, tamquam 
rem Sibi gratissimam, animarum curam committit, dicens : 
„Pasee agnos meos . . . pasce oves meas" 6) — „Poterat 
dicere" — inquit S. Chrysostomus — „Si me amas, Petre, 
jejunia exerce, super nudam humum dormi, vigila eonti-
nenter, injuria pressis patrocinare, orphanis patrem te 
exhibe : nunc vero praetermissis his omnibus, quidnam 
ille a i t ! Pasce oves meas."7) 

Quanto autem conatu apostoli summo divini Magistri 
sui desiderio satisfacere atque semet animarum saluti 
impendere et superimpendere studuerint, luculenter testan-
tur illorum scripta sollicitudinem pastoralem spirantia, 
porro eorum labores itineraque pro animarum salute 
suseepta, tota denique vita, imprimis vero gloriosa mors. 

Tam praeclaris igitur exemplis illecti et tam 
salutaribus praeeeptis admoniti, Yenerabiles Fratres, 

Gen. 14, 21. 
2) Math. 18, 11. 
3) Philip. 2, 7. 

Luc. 12, 49, 50. 
5) Luc. 22, 15. 
«) Joann. 21, 15,-17. 
7) De sacerd. 1. II. c. 1. 

Filiique in Christo dilectissimi, firmum sit nostrum propo 
situm, ut nosmet omni virium nostrarum intentione 
devoveamus sublimi salvandarum animarum Christi san-
guine redemptarum muneri ; cujus excellentiam S. 
Dionysius his extollit encomiis : „Omnium divinorum 
divinissimum est Dei cooperatorem (in conversione ani-
marum) fieri divinamque in se operationem palam cunctis 
ostendere."8) 

Incitet autem nos ad sublime hocce officium quam 
fidelissime exsequendum certa illa scient :a: nullum nos 
Deo gratius obsequium praestare posse, quam, si ani-
marum lucrum facere studuerimus. „Cum multa sint 
opera" — inquit S. Laurentius Justiniani — „quibus 
delectatur Deus, praeeipue tarnen in iis quae honorem 
suum et lucra concernunt animarum . . . Honorare quippe 
Deum congruentius non pot.es, quam in hominis anima, 
quae divinam in se gestat imaginem. — Deo nec addera 
nec detrahere sufficis. Reliquit in hoc saeculo similitudi-
nem sui, videlicet hominem, quatenus quod iili honoris 
impendere volumus, in ejus exhibeamus imagine . . . 
erigendo illum de lacu miseriae et de luto faecis." a) 
Unde S. Gregorius Magnus zelum animarum certissimum 
amoris Dei signum esse declarat, dum ad supracitata 
Christi Domini verba: „Si diligis me, pasce oves meas." 
sequentia observât : „Si ergo dilectionis est testimonium 
cura pastionis, quisquis virtutibus pollens gregem Dei 
paseere renuit, Pastorem summum convincitur non 
amare " 10) 

Ad salutiferum hunc zelum quo majori fervore 
exercendum impellat nos etiam veritatis illius consideratio, 
quod status noster sacerdofalis ad hoc praeeipue munus 
exsequendum institus sit. „Sacerdotibus" — ait S. Pro-
sper — „proprie animarum curandarum sollicitudo com-
missa est." n ) 

Petrus Blesensis autem ita animarum pastores exhor-
tatur : „Caeteri divites sunt in latibulis suis, sicut leaena 
in fovea, ericius in autro, leo in spelunca; tu te omnibus 
exhibe, cogitans te omnium servum, nec tibi, sed cunctis 
genitum te vivere credas, datum indoctis doctorem, 
consolatorem pauperum, solatium oppressorum, patrem 
orphanorum, defensorem viduarum et omnibus debitorem."32) 
Ad idem invitet nos porro spes grandium praemiorum, 
quae zelosos animarum pastores tam in hac vita, quam 
in aeternitate manent. Nam — ut idem Petrus Bles. 
affirmat — „Praelatus tot coronas sibi multiplicat quot 
Deo animas lucrifacit. . . . Nec utilitates tuas procurabis 
efficacius, quam si commoditati et saluti fraternae tua 
diligentia impendatur." 13) Si quem vero spes horum 
praemiorum ad animarum curam zelose obeundam minus 
alliceret, consideret saltern horrendum responsionis onus, 
quod ei per suseeptum sacerdotium suapte incumbit, 
neenon gravissimas poenas, quibus pastores animarum in 
munere suo r:egligentes obnoxii fiunt. Dicente enim S. 

8) De coelest. hier c. 5. 
9) De compl. Christ, perf. 
10) Reg. Past. p. 1, c. 5. 
11) De vit. eontempl. 1. II. c. 2, 
12) De instit. Episc. c. 4. 
13) Epist. 132. ad abbat. S. Launomori, 
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Prospero: „Ille, cui dispensatio verbi commissa est, 
etiamsi sancte vivat, et tarnen perdite viventes arguere 
aut erubescat aut metuat, cum omnibus, qui eo tacente 
perierunt, peri t : et quid ei proderit non puniri suo, qui 
puniendus est alieno peccato ?" u ) „Vide" — inquit jam 
saepius citatus Petrus Blesensis — „vide, quot animas de 
ore leonis, et de faucibus inferni ejeceris, quantum lucri 
de talento tibi commisso opere, verbo et exemplo retu-
leris . . . ad baec factus es ex tua professione obnoxius; 
et baec omnia a te exactissime requirentur." 15) Testante 
hoc ipso Domino per prophetam dicentem : „Spaculatorem 
dedi te domui Israel : si non fueris locutus, ut se custo-
diat impius a via sua mala, ille in iniquitate sua morietur, 
sangvinem autem ejus de manu tua requiram." 16) 

In quo quidem gravissimo et maxime arduo salvan-
darum animarum negotio neque tune animum despondea-
mus, si nullum aut perexiguum labores nostri fructum 
ferre videantur; nam dummodo nos quod in nobis 
est facere non negligamus, labor noster nequaquam 
in incassum recidet. Imo dicente S. Bonaventura: „Ani-
mare debet rectorem ad laboris tolerantiam, quod non 
miuus meretur in illis, qui deficiunt, vel modicum profi-
ciunt, quam in his, qui maxime proficiunt. . . . Nec Dei 
operatio in omnibus profîcit ad salutem ipsorum." 17) 
Laborem tantum et sincerum conamen Deus a nobis 
exigit, profectum vero laboris nostri Ipse pro sanctissima 
et inscrutabili sua voluntate largitur. „Si dixeris ;" — 
sic Petrus Blesensis pastores animun despondentes horta-
tur — „plaga magna est, et curari non potest : scias, 
quia major est divina misericordia, quam humana 
miseria . . . Stabulario dictum est : ,Curam illius habe'. 18) 
Curam habere et non curare praeciperis. Cura ergo et 
labora ; nam, si aegrotum non curaveris, implesti tamen 
medici vices, si nihil ex contingentibus omisisti." 19) 

(Vége köv.1 

IRODALOM. 
+ Katholikus Pedagógia. Havi folyóirat. Szerkeszti 

és kiadja GyürJcy Ödön. I. évfolyam, 1897. 1. és 2. sz. 
1—64, 65—128 1. Előfizet, ára egész évre 4 frt. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, IV. Korona 
herczeg-utcza 17. 

Végig lapozgatván ez uj katholikus folyóiratnak 
eme két első számát, örömmel felsóhajt lelkünk: Hála 
legyen az Istennek ! Magyarország jövőjének reménycsil-
laga kezd mind jobban kibontakozni a vészt jósló fellegek 
sötétségéből. Térünk vissza a paedagógiai excessusok 
és defektusok bábeli bolyongásaiból az istenileg jónak 
biztositott keresztény nevelés és tanitás kipróbált arany 
középutjára. Ennek biztató, vigasztaló, bátorító és lelke-
sítő jele ez az uj katholikus folyóirat, mely tisztán 
és egészen főképp Magyarország nevelésének és tani-

u ) De vita contempl. 1. I. c. 20. 
15) Epist. 16. 
16) Ezech. 3, 17, 18. 

Dei sex alis Seraphim, e. 5 
18) Luc. 55. 
19) De instit. Episc. c. ult. 

tásának derekát, a középiskolát készül Krisztus és a mi 
nagy keresztény multunk szellemében átalakítani és vezé-
relni. Szivünk mélyéből üdvözöljük. Megjelenése áldás és 
olyan szükséges nemzetünk szellemének keresztény meg-
újítására nézve, mint a mindennapi kenyér a test táplálá-
sához. Nem csekély biztositéka a sikernek, hogy ez a 
folyóirat, és az általa képviselt nagy ügy, méltó és alkal-
mas emberére akadt a szerkesztő Gyürky Ödön munka-
bíró szellemében, a kinek keze nyomai ott vannak katho-
likus újjászületésünk nagy müvének nem egy részletén sze-
rencsét és sikert mutatva fel. Azok is, kik bozr/á munkatársa-
kul csatlakoztak mindannyian nagy erőt és tekintélyt visznek 
he magukkal az ifjú folyóiratba: Lúbrich Ágost, Pókorny 
Emánuel, Mázy Engelbert dr, Acsay Antal dr, Pintér 
Kálmán, Kövesdy Jenő, Mihályfi Ákos dr stb., kiknek 
nevével a folyóirat első két számában találkozunk, mind-
annyian oszlopai a magyar katholikus keresztény ifjúság-
nevelésnek. Kiválóan jól hatott és messze jövőbe kivágó 
erővel bit Lúbrich Ágost bevezető tanulmánya, mely 
mintegy előszó akar lenni a folyóirat működéséhez. A 
folyóirat czéljáról és ennek eszközlési módjáról szól. A 
jövő magyar katholikus paedagógiához és iskolához a 
leghivatottabbak egyike, remek indokolással, letette az egye-
dül biztos és elég erős alapkövet: Krisztust. „Sem a nem-
zeti nevelésre, úgymond, sem a mindnyájunknak mind-
nyája általi nevelésére s a végtelen tökélyesedésre nézve 
sincs másban üdv, mint Krisztusban !u 

Előre ! Ennél magasabb ideált és hatalmasabb párt-
fogást nemzet a maga virága, a maga reménye, a maga 
ifjúsága, tehát jövője számára nem találhat, nem állithat. 

Legyen az uj kath. folyóirat szellemének hangulata 
folytonos „sursum corda" melyre a magyar intelligenczia 
nevelőinek diszes kara ne szűnjön meg soha visszhangoz-
tatni a megfelelő választ: „habemus ad Dominum!" 

- f Az egri egyházmegyei irodalmi egyesület 
pályatételei 1897. é s 1898. évekre. Az egri egyházmegyei 
irodalmi egyesület 1897. és 1898. évekre a következő 
pályatételeket tűzte ki : 

1. Ifjúsági olvasmányul kívántatik valamely ifjú 
vértanúnak történeti hűséggel elbeszélő szép alakban 
megírt életrajza. — Terjedelme legalább 5 nyomtatott iv. 
Jutalma 200 korona. — Benyújtási határidő 1897. ok-
tóber 1. 

2. Adassanak elő a papság társadalmi hatásának a 
jelen viszonyok közt legalkalmasabb eszközei. — Terje-
delme az író tetszése szerint. — Jutalma 300 korona. — 
Benyújtási határidő 1898 márczius 1. 

3. Végül 200 korona jutalmat tüz ki az egyesület 
az „Egri Egyházmegyei Közlöny" hasábjain az 1897. év 
folyamán megjelenendő három legjobb czikk díjazására. 

Az 1. és 2. alatti tételekre a pályamunkák idegen 
kézzel írva, bekötve, lapszámozva s a szerző nevét rejtő 
zárt jeligés levéllel ellátva a fent kitett határnapokig az 
egri egyházmegyei irodalmi egylet elnökségéhez küldendők. 
A pályanyertes mű első kiadásának jogát az egylet 
fentartja magának ; ennek fejében a munka értékéhez 
képest esetleg a pályadíjon kivül tiszteletdíjjal is jutal-
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mazza azt. — A pályázatban csak egri egyházmegyei áldo-
zárok és papnövendékek vehetnek részt. 

Kelt Egerben, az 1897. évi február hó 25-én tartott 
rendkívüli közgyűlésből. 

Dr Párvy Sándor, 
e. i. elnök. 

V E G Y E S E K . 
-f- Az autonomia ismét napirenden. — Már az egész 

országot bejárta a hír, hogy Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter azzal a szándékkal kereste fel 
Vaszary Kolos bibornokot, Magyarország hgprimását, hogy 
ő felsége az apostoli király elhatározása alapján a katho-
likus antonomia ügyében egybehívandó országos kongres-
szusra nézve a püspöki karral megállapodásra jusson. 0 
eminencziája, a kath. autonomia ügyének ebben az uj 
stádiumában, legközelebb püspöki konferencziát hí össze, 
hogy a püspöki kar véleményét a kongresszus egybehí-
vására nézve megállapítsa. . . . Még meg sem indult jóformán 
a dolog, máris világi részről, a „Magyarország"-ban, 
megkezdődött, mondjuk ki, az egyházat kormányzó Szent-
Lélek ellen való tusakodás. Mert, kérem szépen, politi-
kával foglalkozó minden rendű és rangú világi uraink ! 
méltóztassanak jól vigyázni, nehogy a nagy nehezen 
újra megindult autonomiai mozgalmat újra meddővé tegyék, 
eredménytelen vajúdássá zsugorítsák össze, szűkkeblű, a 
kath. egyházba nem való, nem illő ellenzékieskedéssel a 
püspöki karral szemben. Nem a politikusoknak, nem az 
államférfiaknak, egyáltalában nem a világi híveknek szól, 
hanem csakis a püspököknek az isteni szózat, hogy Őket 
tette a Szentlélek az egyház élére kormányozni. A püs-
pököknek szól egyesegyedül az apostoli vezérelv : „Vigyáz-
zatok magatokra és az egész nyájra, melyen titeket a 
Szentlélek püspökké tett, az Isten anyaszentegyházának 
kormányzására, a melyet maga vérével szerzett." Ennek 
a szentséges szent isteni vérnek felemlítése sz. Pál apos-
tol ajkain kettős isteni fenyegetést rejt méhében. Az 
anyaszentegyház szerzésének isteni ára, a keresztfán ki-
ontott isteni vér, számon fogja kérni a püspököktől is, 
ha nem vigyázva jól magukra és az egész nyájra, az is-
teni letéteményt kárt szenvedni engedik ; de számon fogja 
kérni a világi hívektől is, hogyha, Krisztus egyházának 
szellemétől idegen szellemben, ők a Szentlélek által tett 
püspököknek az egyház kormányzásában akadékoskodni 
mernek, avagy talán az egyház ügyeinek intézésében az 
ítélés és határozathozattal jogát a püspököktől megtagadni 
és annpk magukhoz való ragadását megkísérelni merésze-
lik. Ezt a nagyon komoly figyelmeztetést azért tartjuk 
mindjárt az autonomia ügyében megindult felszólások 
kezdetén szükségesnek, mert ime a „Magyarországában 
valakimár áskálódni kezd a püspökitekintély inicziativájának 
joga ellen. Az illető czikkiró ugyanis állítólag azt hallotta, 
hogy a püspöki karban az a vélemény kezd előtérbe lépni, 
hogy az autonomiai tevékenység sikerének biztosítása 
végett a kongresszus összehívása előtt szükséges lesz a 

kormánytól határozott felvilágosításokat követelni a követ-
kező kérdésekre nézve: 1. Atadja-e a kath. alapokat és 
alapítványokat az autonómiának? 2. Mily kegyúri jogokat 
tart fenn a felség számára? E kérdések tisztázása nélkül 
a püspöki karban érlelődő vélemény szerint bajos dolog, sőt 
talán koczkázat lenne a kongresszus összehívásába belebo-
csátkozni. A „Magyarország" czikkirója azt mondja, hogy ezt 
a felfogást „politikai körök" a püspökikar részéről oka-
dályozásnak, akadékoskodásnak veszik. Alább a „politikai 
köröket" az érdekes czikkiró már kiszélesíti a legszélesebb 
„világi katholikus körök"-ké. . . . Vagyis ott vagyunk 

ismét, a hol az első autonomiai kongresszuskor voltunk, 
hogy a mi világi katholikusaink egy része sehogysem 
tud katholikus szellemben élni és gondolkodni, a minek 
hogy mily ádáz következménye lehet, annak csak 
Isten az előrelátója. Azt mondja a „világi körök" igazán 
világiasan gondolkodó czikkirója, hogy a fenti kérdéseket 
ne a püspöki kar állítsa fel feltételül, hanem hagyja a 
dolgot a kongresszusra. Szeretnők tudni, miért ne lehetne 
megtenni a püspöki karnak magának azt, a mit ő az 
egyháznak érdekében szükségesnek t a r t ? Mivel több, 
mennyivel felsőbb egy kath. autonomiai kongresszus egy 
püspöki konferencziánál ? Számmal több lehet, de sulylyal, 
tekintélylyel bizanyára nem. Valami kongresszusi felsőbb-
ségről és világi majorizálásról pedig jó lesz nem álmo-
dozni. Az egyház ügye a püspökök kezében van az ille-
tékes 'kézben. Oda tette az Isten ; ott fog az eldőlni. 
Világi híveinknek a püspöki karral versenyző része pedig 
hagyjon fel akatholikus ötleteivel, ne akarja az egyházat 
kormányozni. Ez nem keresztény, nem katholikus elv ; ez 
a protestáns egyéni önkény beerőszakolása a kath. egy-
házba. Ennek az Isten szelleme is ellene fog szegülni, az 
igaz hivek millióinak lelke is ellene fog támadni. . . . 
S ha már itt vagyunk az autonomiai kongresszus 
föltételeinek vitatásában, hát kötelességünk figyelmeztetni 
világi híveinket, hogy nemcsak a kormánynyal, de maguk 
a világi hivek egy részével szemben is, garancziák szük-
ségesek az egyháznak, hogy nem fognak újra az egyház 
szellemével való tusakodás útjára lépni, mint az első 
kongresszuson némelyek tették. Ennélfogva talán nem 
lenne fölösleges ugy a választókra, mint a választhatókra 
nézve minősítést felállítani, hogy Judások, Julianus apos-
taták és Voltairek ne mondhassák azt, hogy ők Krisztus 
hivő lelkeit képviselik. Ennyit most csak általában. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1897. évi 
márczius hó 31-ikén, szerdán, d. u. 5 órakor, Budapesten, 
a Szent-István-Társulat gyűléstermében (Királyi Pál-utcza 
18.) rendes havi felolvasó gyűlését tartja Tárgysorozat: 
1. Folyó ügyek. 2. Dr Surányi János rendes tag 
felolvasása : Aquinói sz. Tamás és Comte Ágost az 
emberi ismeretek határairól. 

FelhiYás előfizetésre. ^BH 
Az előfizetés módja a lap czimében van ismertetve. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék e<t Tanulmányok: Isten szolgáinak boldoggá- és s z e n t t é a v a t á s a . — A győri csudálatos kép történeti vázlata; 
a csudáknak a keresztény hitre nézve szükse'ges volta. — Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde a képviselőház márcz. 3-iki ülésében. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t . Az autonomiai mozgalomról. — K a l o c s a . Nagyböjti főp. körlevél a lelkek üdvének munkálásában 
való buzgc'ságról. — N a g y v á r a d . XIII. Leo pápa üdvözlő levele Schlauch bibornokhoz. — P o z s o n y . Hatszázéves templomszentelési. 

évforduló. — Irodalom. — Vegyesek. 

Isten szolgáinak boldoggá- és szentté avatása. 
Beatijîcatio et Canonizatio Servoram Dei. 

( X I V . B e n e d e k p á p á n a k hason ló cz imü m u n k á j a n y o m á n . ) 

E L Ő S Z Ó . 
Midőn Magyarországnak n gy m. püspöki 

kara egyakarat ta l kimondotta, hogy "esedezni 
fog a pápa ő szentségénél, bogy Isten szolgáinak, 
( S e r v o r u m D e i . ) n é v l e g Pongrácz István, Grodecz, 

Menyhárt, J é z u s - t á i s a s á g i t a g o k é s Kőrösy Márk, 

esztergomi kanonok, kassai vértanuknak, — kik 
1619. év szeptember 7-én hitüknek ál lhatatos és 
rendíthetet len megvallásáért életüket hősiesen 
feláldozták, — boldoggá ós szentté avatási ügyét, 
mely 1868. év február 29. óta szünetel, ismét tár-
gyalás alá vétesse és végső határozatával az 
annyira óha j to t t sikerre juttassa; 

midőn Szatmár-egy házmegy ének jelenlegi 
buzgó püspöke, mltgos Meszlényi Gyula, évek óta 
gyűjti erényekben és jó te t tekben tündöklő, nagy-
nevű elődjének, a szentség hirében elhalt Ilám 
Jánosnak, életére vonatkozólag az adatokat, és leg-
újabban, Rómából nyert utasitások alapján, már 
hónapok óta hallgatja ki a nagy elődnek élet-
szentségét igazoló tanuknak lelkesült vallomásait, 
hogy Istennek eme hű szolgája (Servi Dei) ügyé-
ben is mielőbb megindithassa az apostoli sz. szék 
előtt a boldoggá- és szenttéavatási tárgyalást : 

azt hiszem, hogy nem végzek hiában való 
munkát , ha szabatos rövidséggel elmondom azon 
eljárást, melyet a római szent szék a boldoggá 
és szentté avatás (beatificatio et canonizatio) alkal-
mával gyakorol. 

Szólni fogok : 
I. A szent szertartások gyülekezetéről, (Con-

gregatio es. Rituum,) melyben a boldoggá- és 
szenttéavatás tárgyal ta t ik . 

II. A boldoggáavatásnál követe t t eljárásról. 
(Processus beatificationis.) 

III. A szenttéavatásnál szokásos gyakorlat-
ról. (Processus canonizationis.) 

(Folytatjuk.) 

A győri csudálatos kép történeti vázlata; 
a csudáknak a keresztény hitre nézve szük-

séges volta. 
(Folytatás.) 

A k é p e n t ö r t é n t csoda m e l l e t t b i zony í t a h a g y o -
m á n y o s és s z a k a d a t l a n u l sokfé le a l a k b a n ny i lvánu ló 
k e g y e l e t és t i sz te le t i r á n t a . M á s o l a t a i mindenfé l e a l a k b a n 
n e m csak m a g á n h á z a k u tcza s szoba fa la in l á t h a t ó k es 
f o r o g n a k k i s e b b a l a k o k b a n közkézen , h a n e m n é h u t t p L 
H é d e r v á r o t t s a s z o m b a t h e l y i s z é k e s e g y h á z b a n m é g o l t á r r á 
is k e r ü l t e k . É r m e i t ö b b s z ö r u j r a v e r e t t e k ; a ró la szóló 
i m á k , é n e k e k sokszor s a j t ó a l á k e r ü l t e k . Messzev idékrő l 
é rkező proczessz iók évenk in t m e g h o z z á k neki h ó d o l a t u k 
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adóját. Sok városi hivő naponként leborul kegyelme trónja 
zsámolyánál. Miért? Mert megvannak a mondottak utáa 
ró l i győződve, hogy csudákkal tündöklik, a csudák pedig 
égi bizonyítékai az igaz hitnek, Istennek beszédei, melyeket 
tudós, tudatlan egyaránt megért. Ápolói a bizodalomnak 
élesztői a sz. szeretetnek. Erős oszlopai a keresztény 
vallásnak, melyek azt a világ végéig rendületlenül fen-
tar t ják , rontsd le a szent templomnak oszlopait s nem 
lesz szükség reá köveit egyenkint szétszedni s mégis 
halomra dül. Értsd ki az emberek szivéből a csudákban 
való hitet, és megsemmisítetted a kereszténységet. 

Jól tudja ezt a régi hitegető, ki már a paradicsom-
ban hitetlenségbe keverte s megejtette az ős szülőket ; 
azért most is mindenekelőtt arra igyekszik reá venni az 
embereket, hogy a csudákban ne higyjenek. Sajnos vannak 
is elegen, kik ebben neki hiven engedelmesek, s ilyetén 
jó vagy inkább rossz kiszeműségükben vagy önhitségük-
ben maguknak még tetszelegnek is. 

Az ilyen gondolkodású emberek főleg három osz-
tályba sorozhatok. Az első osztályhoz azok tartoznak, kik 
az emberi természeten erőszakoskodva Istenben hinni nem 
akarnak. A ki ugyanis tagadja Istennek létét, az a cso-
dában sem hihet ; mert csudát csak Isten művelhet. Ámde 
ezek egy csudától sehogysem szabadulhatnak s ez az: 
hogyan áll fel tehát mégis Isten nélkül a világ ? Mások, 
hogy ezen talányt megoldhassák : elfogadják ugyan Isten-
nek létét, ámde mintegy megegyeznek vele, hogy erős 
hitet tőlük ne követeljen s azért csodát ne műveljen. Ok 
Istent majdnem ugy képzelik, mintegy merev géniust, ki 
karjain a nagy mindenséget ugyan pihegve tart ja, de 
kormányzására be nem f'oly. Csakhogy milyen Isten az, 
ki jóllehet a szemet alkotta, de mégis nem lát, a halló 
s egyéb szerveket képezte, de nem hall, ki nem irányozza 
lépteinket, kinek nincs szive szenvedéseink iránt, nem 
hallgatja könyörgéseinket, nem hárí t ja el fejünkről a ve-
szedelmeket? Ámde ezen felfogás Istenről mily méltatlan 
az ő felségéhez ? Mintha az, a ki mindeneket éltet maga 
nem is élve? Aki mindenkit munkásságra ébreszt, maga 
nem is munkálkodnék.1) 

Végre mások szeretik ugyan a kereszténységet s az 
általa meghonosított erkölcsi rendet ; mert nélküle valódi 
polgárisodást, élet, vagyonbiztonságot, jólétet nem is kép-
zelhetnek ; ámde a csodáról ők mégis hallani nem akar-
nak ; mert szerintök ez ellenkezik a tudományos haladás-
sal, mert e nélkül a keresztény erkölcsi rend mégis 
fönáll. 

Mi örömmel emelünk kalapot a tudomány vívmá-
nyai előtt, elismerjük, hogy méltán övedzheti korunk ha-
lántékát különféle találmányok dicskoszorujával. Ebből 
lehet is következtetni, hogy az emberi ész isteni szikra s 
azért sokra képes. Föl tudja ugyanis ismerni a termé-
szeti erőket s egyesíteni és saját czéljaira fölhasználni és 
igy mások előtt még bámulatos dolgokat létre hozni, 
milyen például a gőzerő, a villamosság stb. De azért nagy 
a különbség a tudomány s a csuda között éppen olyan, 
mint a teremtés s a mesterség között. Az ügyes orvos az 
idegbeteget fél éven át mindennap hypnotizálja és végre 
az meggyógyul, az Istenfia a vakon született világtalannak 

1) V. ö. Jan. V. 17. 

egy szóval mondja: Láss — és azonnal megnyílnak annak sze-
mei. Azért a tudomáay s a csuda között ellenmondás nem léte-
zik, mert Isten a csudák létesítője, egyszersmind a tudomány-
nak is ura . 2 ) Bármily haladást tegyen is a tudomány a tudo-
mányok urát utói nem érheti. A tudomány a természet 
erejével, Isten mindenható kezével működik. Hatalmának 
semi sem vethet gátat. 0 művelt is csudákat a világterem-
tésétől kezdve s azonnal a természeti alapon a természet-
feletti világ boltiveit is látjuk emelkedni s a tapasztalás 
szerint a természeti rend minden sérelme nélkül. A 
kereszténység csuda nélkül ugyanis sem nem jöhetett létre, 
sem fenn nem maradhat nélküle. Azért találkozunk csudák-
kal a kereszténység minden századában is téves a szálló 
ige : hogy a csudák ideje már lejárt. 

Lehet-e az idők kezdetétől fogva nagyobb csudát 
képzelni, mint a minő az Ige megtestesülése egy szűznek 
szeplőtelen méhében. Izaiás próféta biztosította Akáz 
királyt, hogy neki országa biztonsa'gára elég Isten jóvolta 
s nem szorul ő a pogány asszír nép ótalmára, s felszólí-
totta őt e czélra kérne jelet Istentől. Akáz álszenteske-
désből erre igy szólt : Nem kérek és nem kisértem az 
urat. Mire a próféta igy szólt : Azért az Ur maga ad 
majd j e le t : íme ! egy szűz méhében fogan és fiat szül.3) 
Ezen jóslat Krisztus Urunk megtestesülésekor valóban 
teljesült. Méltán kérdezheti az egyház: Ki fogia meg e 
csudát, hogy Isten ember lett ? Valóban még az angyalok 
sem. Helyesen mondja azért az egyház az ujévnapi, a Di-
cséretre szóló I-ső kar versben : Csudálatos egyesülés: az 
emberi nem Alkotója élő testet vévén magára, szűztől szü-
letni méltóztatott, mag nélkül levén emberré, istenségét 
jut tatá nekünk osztályrészül. 

Minden csuda között legújabb s páratlan csuda 
a boldogs. szűz Mária,3) mondja damask, szent János. 
És pedig méltán, mert egészen példa nélkül áll, 
hogy valaki igazán anyává legyen, és mégis sértetlen 
Szűz maradjon . . . Sz. Ignácz vértanú öt égi jelenség-
nek,, sz. Epifán nagy csudának, aranyszájú sz. János 
a világ bámulandó csudájának mondja őt. E csuda azon-
ban nem ellenkezik a tudománynyal; mert ha az első 
ember létre jöhetett a szűz földből Isten lehellete által : 
ugy Krisztus is születhetett Mária szűz méhéből a Szent-
Lélek ereje által. Ezen csuda a kereszténység alapja; de 
a milyen az alap, olyanok a falak a milyen a gyökér, 
olyanok az ágak. Egyátalán Isten a természetnek nem 
rabja, hanem ura. 

Tagadják bár a világbölcsek a csudák lehetségét, 
az örök bölcseség világosan hirdeti azok létét, mondván : 
Ha a tetteket nem cselekedtem volna, melyeket senki 
más nem cselekedett, vétkük nem volna.4) És ú j r a : Ha 
Atyám tetteit nem cselekszem, ne higyjetek nekem, ha 
pedig cselekszem, ha nekem nem akartok hinni, a tettek-
nek higyjetek.5) Pedig más alapot senki sem vethet, 
mint a melyet ő vetett, s az egyház csak az általa vetett 
alapon állhat megrendületlenűl. Azért az apostolok, kik 
Krisztus Urunk tanítását három éven át hallották, szent-

f) Kir. I. K. II. 3. 
3) J. Dam. Oz. 1-a in Nat. Dom. 
*) János XV. 24, 
5) Ján. X. 37. 
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séges életét és csudáit látták, sebhelyeit érintették; mind-
ezt a m eggyőze dés egész hevével még a börtönök, ostor-
csapások s máglyákkal szemben is rendületlenül hirdették, 
sőt hitüket vérükkel is megpecsételték. Nem elmés me-
séket követve, mondja sz. Péter, adtuk tudomástokra a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak erejét ; hanem mint ki szem-
lélői voltunk az ő nagyságának e ) A szeretet tanitványa 
pedig igy szól : A mi kezdettől volt, a mit hallottunk, 
szemeinkkel láttunk a mit kezeinkkel tapintottunk az élet 
igéjéről, azt hirdetjük nektek. 7 ) Sz. Péter mindjárt első 
prédikácziójában ezt mondja : Jézus ki a gonoszok kezei 
által keresztre feszíttetett az Isten feltámasztotta. Jézus 
csudáiban hisznek tanítványai is.8) Igy az előkelő Nikode-
mus ki mester Izraelben, éijel járulván az Úrhoz monda 
neki : Rabbi tudjuk, hogy Ltentől jöttél tanítóul, mert 
senki a jeleket nem cselekedheti, melyeket te cselekszel, 
ha csak Isten nincsen vele.d) Sőt még ellenségei sem 
voltak képesek csuda tetteit tagadni, jóllehet ezt meg-
kisérlették 10) a született vak meggyógyitásakor. Lázár fel-
támasztásai or pedig csudáit egyenesen megvallották mond-
ván : Mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodajelet 
cselekszik. Ha igy hagyjuk őt mindnyájan hisznek ő benne : u ) 
Ezen időtől fogva halálra keresék őt. 

Ha Krisztus Urunk csodáit ellenségei még tüzetes 
megvizsgálás után sem voltak képesek tagadásba venni, 
mi okunk lehet akkor nekünk reá azokat elvetni ? 

Ne mond : hinnél, La hinni tudnál, 
Mert nincs utadban senki más magadnál, 

Tudásod aggaszt : oh arra ne vessünk. 
Az akarattal kell birokra kellnünk. 

Ha mi Krisztus urunk csodái valódiságát elfogadjuk 
azokban az ő szentjei által művelt s művelendő csudák-
nak zálogát is bírjuk s első szemét a csudák aranylánczola-
tának, melyek egész napjainkig nyúlnak. Mert ezen 
csudákat az örök igazság maga nyíltan megígérte, mond-
ván: Bizony, bizony mondom nektek: a ki hiszen bennem, 
a mely tetteket én cselekszem, ő is cselekszi majd és 
még nagyobbakat is cselekszik ezeknél.12) 

(Yége köv.) 

Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház márcz. 3-iki ülésélen. 

(Folytatás.) 

Nem akarok hosszasan foglalkozni azokkal az érvek-
kel, okokkal, a melyekkel ezt liberális részről a múltban 
indokolták. A helyett inkább csak röviden azt a kérdést 
vetem fel, vájjon a nemzeteknek a népeknek czivilizácziója, 
a keresztény egyház tanai elavultak-e arra nézve, hogy 
ama tanokon az egyéni és társadalmi boldogság továbbra 
is épüljön ? 

En azt hiszem, t. ház, hogy ezek a tanok el nem 

6) Sz. Péter II. lev. I. 16. 
•) Jan. I. L. I. 1. 
?) Apost. cz. Y. II. 4. 
9) Jan. III. 10. 
10) Jan. IX. 6. 
11) Jan. XI. 47. 
12) Jan. XIV. 12. 

avultak, nem avulhattak el, mert örök igazságok. (Ugy 
van ! Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) Hiszen miben 
különbözik a kereszténység a pogányságtól ? Abban, hogy 
a kereszténység biztosította a gyermekeknek életét, holott 
a pogány világban, tudjuk, hogy sem az atya kegyetlen-
ségével, sem a kormánynyal szemben a gyermekek ama 
joga, hegy élhessenek, biztosítva nem volt. Továbbá a 
kereszténység volt az a mely a nőt kiemelte abból a 
szinte rabszolgai helyzetből, a melyben volt, a melynek 
következtében nem volt az ő férjének hitestársa, hanem 
szolgálója, még saját édes gyermekének sem volt anyja, 
hanem az ura gyermekének dajkája és szolgálója. Szóval 
a kereszténység emelte a nőt mostani méltóságára, tette 
férjének hitestársává és feleségévé. A kereszténység szün-
tette meg a rabszolgaságot, a kereszténység hozta be a 
testvériséget, az egyenlőséget, a szabadságot, a keresz-
ténység védelmezte meg a szegénynek, kicsinynek, a 
gyengének jogait a hatalmassal szemben, de viszont ismét 
a hatalmasnak, a fejedelemnek, a kormánynak, a tekin-
télyét, tiszteletét ismét a keresztény egyház alapította meg 
és tar t ja fenn. (Igaz ! Ugy van ! a baloldal hátsó padjain ) 

Ezeket a tanokat, t. ház, nem nélkülözheti a mi 
társadalmunk, ezek a tanok igazak voltak mindig és 
igazak lesznek ezután is. Éppen azért eme tanokat elvetni 
nem lehet. Hogyha a kereszténység talajáról a társadalom 
letér, okvetlenül vissza fog ismét esni a barbarizmusba 
és a pogányságnak a förtelmeibe. 

A dolog, t. ház, ugy áll, hogy a mi szép, a mi 
nemes, a mi jó van ez idő szerint is a mi czivilizácziónk-
ban, az mind visszavihető, a kereszténységre. A mi fattyu-
hajtás, a mi visszás, a mi rossz van a mi társadalmunk-
ban, az mind ellentétben áll a kereszténységnek a tanaival. 
(Helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 

Ha ez igy van, akkor valamint a múltban a keresz-
tény igazságok általaban a keresztény szellem képezhette 
alapját és képezte is a társadalomnak, államnak és neve-
lésnek, akkor kell, hogy az képezze ezután és a jövőben is. 

Liberális részről nem egyszer hangoztatták már ezen 
ülésszak alatt is azt, hogy az embereknek testvériségét, 
(gyenlőíégét, szabadságát a nagy franczia forradalom 
férfiai hirdet ték: az u. n. emberi jogokat azok jut ta t tak 
érvényre. Figyelmeztetem arra a t. házat, hogy ez rop-
pant tévedés. Jézus volt, a ki ezt először hirdette. 0 
mondta ki az emberek testvériségét és ebből folyólag az 
emberek egyenlőségét és szabadságát. Csakhogy roppant 
különbség volt Jézusnak, tanítványainak és utódainak el-
járása és a nagy franczia forradalom férfiéinak, — sőt 
mondhatni, szörnyetegeinek — az eljárása közt. Jézus és 
tanítványai meghaltak azért, a mit hirdettek : az emberek 
testvériségeért, szabadságáért és egyenlőségéért, — a 
franczia forradalmárok pedig, tudjuk, hogy ezen szent 
eszmék meggyalázásával, két millió franczia polgárt pusz-
títottak el. A franczia forradalmárok eme szent eszmék: 
testvériség, szabadság, egyenlőség nevében gyilkoltak és 
pusztítottak. 

Most egy ujabb forradalom fenyegeti a társadalmat : 
a szocziálizmus. Mit tesznek azok a szocziálisták ? Szintén 
a testvériségre, szabadságra és egyenlőségre hivatkoznak, 
és hogy az erre való hivatkozással az ő czéljaikat elő-
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mozdíthassák, tudjuk, hogy nem riadnak vis3za a gyilok-
tól, petróleumtól és dinamittól sem. Ezen jelszavak tehát 
t . ház, testvériség, szabadság, egyenlőség nagyon sokféle-
kép alkalmazhatók, nagyon sokféle eszközzel, bűnös és 
gyalázatos eszközökkel is törekedhetnek azoknak megva-
lósítására, mert ferdén fogják fel ezen szent eszméket. 

Az az egyház, a melyet a világ Üdvözítője, ezen 
szent eszméknek első hirdetője, ki ezen szent eszmékért 
meghalt, szerzett a végből, hogy az ő tanai fennmarad-
janak állandóan, csak az magyarázhatja helyesen és ma-
gyarázta is helyesen mindig a testvériség, szabadság, és 
egyenlőségről szóló tanokat, s mert ez magyarázta min-
dig helyesen, azért szükséges is, hogy ezen tényezőnek a 
népnevelésben megfelelő befolyás biztosittassék, ugy, hogy 
ezen befolyásánál fogva hivatásához, küldetéséhez képest 
szabadon nevelhesse ezen szent eszmék helyes magyará-
zatának szellemében a leendő polgárokat. 

Mondtam, hogy a szocziálizmus, korunknak ezen 
ujabb réme, melytől mindenki méltán retteg és fél, 
szintén testvériségre, szabadságra és egyenlőségre hivat-
kozik. Nem szükséges bizonyítgatnom, hiszen a t. túlol-
dalról bizonyították azt, hogy ez a szocziálizmus ellen-
sége a hazának — nyilatkozatokat is olvastak fel szocziá-
listáktól e tekintetben, — de ellensége ám ez a szocziá-
lizmus az egyháznak is. Mi következik ebből ? Az, hogy 
az egyháznak és az államnak ezen közös ellensége ellen 
karöltve kellene küzdeni. Csakhogy hát az ujabb időben 
a liberális állam az egyházzal nem ugy bá'iik, mint segitő 
társsal, mint szövetségessel, hanem, fájdalom, ugy bánik 
vele, mint ellenséggel. (Helyeslés a baloldal hátsó pad-
jain). Miért? mert ujabb időben különösen jogászkörökben 
az a tan kapott lábra, hogy az állam önczél, a mi okvet-
lenül az állam mindenhatóságára vezet. Ez nem tür 
mást, csak szolgát; kész, engedelmes eszközt vár minden-
kitől, tehát az egyháztól is, feltétlen alkalmazkodást még 
azon dolgokban is, a melyekben az egyház nem alkal-
mazkodhatik elveinek, dogmáinak, igazságainak elárulása 
nélkül. (Ugy van! a baloldal hátsó padjain). Es az a 
különös, hogy nemcsak az igen tisztelt túloldal, a szabad-
elvűek tart ják ezt természetesnek, hogy az állam minden-
hatóságát előmozdítják, hanem az ellenzéknek csaknem 
minden árnyalata mintegy szorítja a kormányt arra, hogy 
minél több hatalmat összpontosítson kezei között. 

Erről az oldalról igen t. képviselőtársam Győry 
Elek a múltkor az egyházpolitikai kérdésekkel kapcso-
latban szólván a lelkiismereti szabadságról, melyet szerinte 
is az államnak respektálnia kell, utána tette : de az 
állam a maga szabadságáról, a maga fenhatóságáról 
senkinek es semminek a kedvéért le nem mondhat. Én 
ugyanakkor erről az oldalról t. Eötvös képviselőtársam 
által mondott beszédre, a melyben a közigazgatás államo-
sítását kárhoztatta, a belügyminiszter ur a különféle 
intézkedéseknek, törvényeknek egész sorozatát számlálta 
elő, a melyekkel bebizonyította, bogy éppen ellenzéki 
oldalról, a kormányt igenis mintegy tolják az állami 
mindenhatóság felé, a midőn mindent, de mindent az 
államtól, illetőleg a kormánytól várnak. Ennek szükség-
képeni következménye az, hogy az állam, illetőleg az azt 
képviselő kormány félelmetesen, túlságosan hatalmas lesz, 

a mely hatalom mellett a polgárok összességének a 
hatalma is el fog törpülni. (Ugy van ! a baloldal hátsó 
padjain). 

Keresztény felfogás szerint az állam nem önczél, 
hanem eszköz, eszköz az egyház is ; világos, hogy nem 
a polgárok vannak az államért, hanem az állam van a 
polgárokért, nem a hivek vannak az egyházért, hanem az 
egyház van a hívekért. (Helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 
Ennek daczára az igen t. előadó ur, maga is hangsúlyozta 
bevezető beszédében, hogy minden téren az állam akarata 
kell, hogy érvényesüljön. Rátkay t. képviselőtársam is 
felszóllitásában a salus rei publicaet nagyon emlegette, a 
mi mind csak oda megy, hogy a kormány hatalmát 
minél jobban gyarapitsuk, odjunk oda neki mindent. 

En megvallom őszintén, nagyon félek az állam 
mindenhatóságától, nagyon félek attól, hogy az igen t. 
kormány minden hatalmat a kezében birjon. Méltóztassa-
nak arra gondolni, hogy a múltban azon államokban, a 
melyekben szintén az a tan uralkodott, hogy az állam 
az önczél, az állam a minden, a polgárok semmik. Spár-
tában pl. tudjuk, hogy a szegény gyereknek az élete 
nem volt biztos, hiszen a salus rei publicae elvének az 
értelmében a gyenge gyereket ledobták Taygetos mély-
ségébe, mert hiszen az államnak terhére lett volna, s igy 
az állam érdeke kívánta, hogy elpusztítsák. 

Azután tudjuk, hogy a pogány társadalomban a 
rabszolgaság nemcsak tényleg, hanem jogilag is létezett. 
Az akkori jogászok, meg bölcsészek igen szépen ki tud-
ták fejteni, be tudták bizonyítani, hogy a rabszolgaság 
intézménye az állam érdekében van. Sőt az is köztudomásu, 
hogy magánnk az Ur Jézusnak felfeszitését is ezen pogá-
nyok, a salus rei szublicae suprema lex értelmében 
követelték az írástudók, mert a népet avval izgatták fel, 
hogy : hasznos egy embernek meghalni a népért. Tehát 
az a tan, hogy az államérdek a legfőbb törvény, igen 
veszedelmes lehet, mert az emberek gyarlók és e tan a 
legnagyobb igazságtalanságokra vezetne. (Ugy van ! bal-
felől.) 

De hivatkozhatom a jelenre is. Az igen t. miniszter-
elnök ur is mindenesetre a közjó érdekében valónak tar-
totta, mert különben meg nem cselekedte volna, hogy a 
választásoknál, mint maga beismerte, a zsandárkurzust, 
meg a pénzt is igénybe vette, mert megvol t győződve arról, 
hogy a salus rei publicae elve azt ugy kívánja, hogy a 
gonosz ellenséget — a mint maga nevezte a 48-as pár-
tot is — hacsak lehet, kiirtsa. Fölhozhatok még más pél-
dákat is, de nem akarom a rendes tanácskozási időn tul 
a t. ház türelmét igénybe venni, azért csak röviden jegy-
zem meg, hogy mindezek alapján az, hogy mi a közjó, 
mi válik a köztársaság javára, az valami nagyon kétsé-
ges és az egyéni felfogástól függ, éppen azért nem sza-
bad tételül felállítani, hogy a mit a köztársaság java 
kiván az a legfőbb törvény. Szerintem az igazság az, — 
már a régiek is azt mondták — Justitia est regnorum 
fundamentum. Csakhogy ez ismét egyéni felfogástól függ. 
Egyik igy látja az igazságot, másik amúgy. Ezért kell, 
t. ház, egy csalhatatlan alapra helyezkedni és mi, néppár-
tiak ezt az igazságot, a mi az állam alapját kell hogy 
képezze, a keresztény tanok világosságánál keressük. (He-
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lyeslés balfelől.) Az evangélium alapján keresve az igaz-
ságot, biztos uton haladunk és el nem tévedhetünk. (Ugy 
van ! balfelől.) Es mivel ez nemcsak az állami, hanem az 
egyéni és társadalmi életre nézve is áll, azért kell a ne-
velést és tanítást ezen csalhatatlan biztos alapra fektetni. 
(Helyeslés balfelől.) (Folytat juk.) » 

EGYHÁZI T U D O S Ï T A S Û & . 

Budapest , márcz. 31. Az autonomiai mozgalomról. — 

Napi rendre kerülvén az autonomia ügye, kötelessé-

günknek tart juk t. olvasóink tájékozására vezérfonalul tekin-

teni azt, hogy „nulla dies sine linea", hogy ne legyen 

mozzanat, melyről ez ügyben t. olvasóink tájékozást ne 
nyernének. 

Nekünk alkalmunk van körülbelül valamennyi katho-
likus lapba betekinteni és igy a katholikus vélemény ala-
kulása felől napról-napra, hétről-hétre meglehetős teljes 
képet rajzolhatunk. Katholikus laptársaink körében körül-
tekintve, azt vesszük mindjárt most kezdetben észre, hogy 
nem valami kitörő nagy örömmel, sot bizonyos tartózko-
dással, sőt kedvtelenséggel fogadták a hirét, hogy a 
kultuszminister, a ki még csak őszszel is azt mondta, hogy 
addig egy lépést sem tesz ebben az ügyben, mig a vallás-
ügyi „reformok" által keltett nyugtalanság az országban 
tartani fog, megmozgatta ezt az ügyet. A nyugtalanság az 
ország állami hatalmának elkereszténytelenedése miatt nem-
csak nem szűnt meg, de sőt gyökereit egyre mélyebbre 
ereszti be az ország vallástisztelő lakosságának gondolko-
zásába. Mit akarhat tehát ama nem biztató igéret után 
az autonomia kérdésének ily véletlen előtérbe tolása? Nem 
akar-e ez csupán taktika lenni, talán éppen avval a czéllal, 
hogy Magyarország katliolikusainak figyelme a történt nagy 
vallási felforgatástól egy őket nagyon érdeklő tárgyra átte-
reltessék és közéjök, a papság és a világiak közé, az ily 
korszakos időkben szükséges nagy egyetértés és összetartás 
áldása helyett a visszavonás és egyenetlenség üszke dobassék? 

Yalószinüleg ilyen és hasonló gondolatok azok, melyek 
a kath. vélemény tolmácsait, a kath. lapokat, eddig az 
autonomia ügyében történt indítás iránt oly tartózkodókká 
tette. Eddig tüzetesen csakis a „M. Állam" és az „Eszter-
gom" szólott e tárgyhoz, programmal és irányzással. 

A „M. Állam" vasárnapi számában megkisérli, úgy-
mond, „vázolni a kérdés legfontosabb feltételeit." Alapit-
ványainknak, iskoláinknak egy „alkotmányos katholikus tes-
tület javára való átadása" s ekként azoknak a saecularisatio 
ellen biztosítása, megérdemli, úgymond, azt az áldozatot, 
melyet a hierarchikus kormányzatnak „meg kell hoznia", 
hogy a világi vonatkozású ügyeket egy „tulnyomólag vilá-
giakból alkotott testülettel egyetértően intézze." Ámde mi 
legyen az autonomia tar ta lma? Erre nézve felállítja boldo-
gult Simor primás meghatárolását, mely a következő három 
pontból áll : 

„1. A nagyobb, azaz királyi kinevezés alá eső java-
dalmakra való s ezidőszerint a kultuszminisztérium által 
gyakorolt hármas felterjesztés átvételére. 

2. A kath. alapok és alapitványok átvételére, kezelé-
sére, felhasználására és minden irányban való ellenőrzésére. 

3. Az iskolai ügyekben legalább is oly jogkörű auto-
nómiára, minőt a protestánsok élveznek." 

A világi többség elvét laptársunk sine qua non-nak 
tart ja . Tiltakozik egyes „tulkonzervativ" főurak ama törekvése 
ellen, hogy az autonomiai kongresszus tagjai a királyi pat-
tronátus czimén, vagyis kormánykinevezés utján, jöjjenek be. 
Hátha kormánykinevezés nélkül, a püspöki kar felterjeszté-
sére, nevezné ki a királyi fővédnök a világi tagoknak legalább 
felét? Laptársunk hasábjain napirendre teszi az autonomia 
ügyét s mozgalmat in dit a papság körében, nyilatkozatra 
híva fel az esperesi kerületeket az ő fenti javaslatai körül 
való tömörülés végett, remélve, hogy mivel a magas püs-
pöki kar már „elvben elismerte a kath. autonomia jogo-
sultságát", nem fogja „eltiltani a papságot attól, hogy az 
alkotmányozó kongresszus irányítására a kath. közvélemény-
nek kifejezést ne adjon." 

Talán jó lesz mégis az első szót a püspöki karnak 
adni. Aztán jöhetnek mások, jöhet mindenki . . . 

Az „Esztergom" nyilatkozata külön irányítás : avval 
külön fogunk foglalkozni. — 

Kalocsa. Nagyböjti főp. körlevél a lelkek üdvének 
munkálásában való buzgóságról. — (Vége.) 

U t autem zelus noster optatum producat f ructum, 
seu ad aedificationem, non vero ad destructionem populi 
fidelis cedat ; necesse ante omnia est, ut ex solida reram 
spiritualium cognitione procedat et per prudentiam vere 
pastoralem dir igatur ; ne in nos etiam reprehensio S. 
Pauli cada t : „Aemulationem Dei habent, sed non secun-
dum scientiam." x) Quum enim zelus animarum per 
eminentiam opus sit charitatis ; necessarium omnino est, 
ut Charitas nostra hoc etiam respectu bene ordinata 
inveniatur. Unde S. Bernardus in haec verba Cantici 
Canticorum : „Ordmavit in me charitatem," 2) hanc ad 
rem facit observationem : „Ordinativ in me charitatem 
omnino necessarie. Importabil is siquidem absque scien-
tia est zelus. Ubi ergo vehemens aemulatio, ibi maxime 
discretio est necessaria, quae est ordinatio charitatis. 
Semper quidem zelus absque scientia minus efficax, 
minusque utilis invenitur : plerumque autem et pernicio-
sus. Quo igitur zelus fervidior, vehementior spiritus, 
profusiorque Charitas, eo vigilantiori opus scientia est, 
quae zelurn opprimât , spiritum temperet , ordinet chari-
tatem." ö) 

Por ro prudens et bene ordinata isthaec Charitas omnino 
postulat, ut jux ta monitum Apostol i : „Argue obsecra, 
increpa," 4) nos grassantibus vitiis opponamus et vigorem 
disciplinae christianae in plebe nost ra pia severitate 
conservare studeamus ne per desidem conniventiam 
alienae culpae nos reos faciamus, aut animarum vulnera 
nostra negligentia insanabilia reddantur. Nam, dicente S 
Innocentio f r papa : „Error cui non resistitur, approbatur : 
et veritas, cum minime defensatur , opprimitur. Negligere 
quippe cum possis deturbare perversos, nihil aliud est, 

») Rom. 10. 2. 
*) Cant. 2, 4. 
3) Serm. 49, in Cant. 
*) II. Tim. IV. 2. 
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quam fovere. Nec caret scrupulo societatis occultae, qui 
manifesto facinori desinit obviare." 5) 

I ta tarnen piam hanc severitatem exerceamus, ut 
zelus noster nunquam amarus, sed sincera semper 
mansuetudine sit temperatus. Nam, ut S. Chrysostomus 
a i t : „Zelus veniam negans potius furor est, quam ze lus : 
et admonitio lenitate destituta, invidia quaedam est." 6) 
Ideo. juxta monitum S. Gregorii Magni : „Curandum est, 
ut rectorem subditis et matrem pietas et patrem exlii-
beat disciplina : a tque inter haec sollicita cirsumspectione 
providendum, ne aut districtio rigida, aut pietas sit 
remissa . . . sed inesse debet et juste consolans miseri-
cordia et pie saeviens disciplina. Hinc per Samaritani 
studium semivivus in s tabulum ducitur et vinum atque 
oleum ejus vulneribus adhibeturt ut per vinum scilicet 
mordeantur vulnera, per oleum foveantur. Necesse 
quippe est, ut quisquis sanandis vulneribus praee3t, in 
vino morsum doloris adhibeat, in oleo mollitiem pietatis, 
quatenus per vinum mundentur putrida, per oleum 
foveantur sananda. Miscenda est ergo lenitas cum severi-
tate ; facieudum quoddam temperamentum ex utroque, 
ut neque multa asperitate exulcerentur subditi, nec nimia 
benignitate solvantur." 

Nullus dubito, Yenerabiles Fratres , Filiique in 
Christo dilectissimi, quin ex hucusque dictis Vobis de 
animarum zeli excellentia, necessitate, utilitate, necessa-
riisque — quibus praeditus esse debet — proprie ta t ibus 
abunde et intime persuasum sit. Si adhuc singulos 
exercendi hujus sancti zeli campos modosque Vobis 
accuratius delineare vellem ; nimis prolixa haec mea 
epistola foret . Ideo breviter tantum ex intimis tarnen 
praecordiis Vos admonitos esse volo, ut obvia sanctis-
simi muneris Vestri officia, p u t a : divinorum mysteriorum 
celebrationem, sacramentorum administrationem, verbi 
divini annuntiationem, parvulorum et rudium catechiza-
tionem, nupturient ium aliorumve adul torum -— dum 
occasio semet offert, institutionem, aegrorum et agonizan-
tium visitationem, moestorum consolationem, pauperum 
sublevationem, dissidentium reconciliationem, peccantium 
reprehensionem, poenitentium in sacro tribuali exauditi-
onem, privatam et publicam pro plebe Vobis commissa 
orationem, pastoralem vigilantiam, verbo cunctas boni 
pastoris partes — nunc praesertim salutari sacri quadra-
gesimal.s jejunii tempore — majori quam antea fervore, pie-
tate et diligentia obeatis, bene gnari vobis conantibus, 
laborantibus quodve in vobis est facientibus adjutricem 
Dei gratiam foecundantemque Ejus benedictionem minime 
defuturam. Imprimis vero Vos per viscera misericordiae 
Jesu Christi oro atque obtestor, ut validissima animarum 
sanctificandarum medio, sancta nempe vitae Vestrae 
conversatione fidelissime utamini, memores gravium simul 
ac consolatione plenorum S. Pauli Apo&toli verborum ad 
charissimos discipulos suos scriptorum. „In omnibus" — 
sic ad Titum — „teipsum praebe exemplum bonorum 
operum, in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum 
sanum, irreprehensibile, ut is, qui ex adverso est, vereatur, 

5) Dist. 83. c. Error. 
6) Serm. 9. in Gen. 
') Reg. Past. p. II c. 6. 

nihil habens malum dicere de nobis." 8) Ad Timotheum 
au tem: „Exemplum esto fidelium in verio, conversatione, 
in cbaritate, in fide, in castitate . . . at tende lectioni, 
exhortationi, doctrinae. Noli negligere gratiam, quae in 
te est, quae data est tibi . . . cum impositione manuum 
presbyterii . . . . Attende tibi et doctrioae, insta illis. 
Hoc enim faciens et teipsum salvum facies et eos, qui 
te audiunt." 9) Quo zelosiores igitur nosmet in procu-
randa aliorum salute exhibuerimus, eo certiorem propriam 
nostram salutem aeternam reddemus. Sed et in his terris 
jam dulcissimo bonae conscientiae testimonio beati erimu?. 
„Quid enim" — ut quidam ait — „tam egregium, quam 
fecisse felicem !" 10) 

Quod vero ad dispensationem in jejunii et absti-
nentiae lege attinet, — usquedum S. Sedes Apostolica 
aliter non disposuerit, — ea omnia, quae hoc respecto 
anno praeteri to festo Circumcisionis Domini in circula-
ribus meis litteris Nro 1 editis declaraveram, deinceps 
quoque in vigore manebunt . 

Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit cum omnibus 
vobis, fratres. Amen. 

Datum Budapestini die Conversions S. Pauli Apos-
toli, anno reparatae salutis 1897. 

Georgius Archiepiscopus. 

Nagyvárad, marcz. 25. X I I I . Leo pápa üdvözlő 
levele Schlauch bibornoJchoz. — 

Abból az alkalomból, hogy ő eminencziája áldozó-
papságának félszázados jubi leumát fogja ünnepelni, melyre 
a papság és a hivek nagy előkészületet tesznek, XIII . Leo 
pápa a következő levelet intézte hozzá : 

Dilecto Filio Nostro 
L A U R E N T I O Tit. S. Hieronymi Illyricorum S. R. 

E. Presb. Card. Schlauch Episcopo Magnovaradinensium. 
MAGNO-VARADINUM. 

Leo P P . XIII . 
Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam bene-

dictionem. Optatus sane faustusque illuscescet dies a 
Kalendis Aprilibus, cum nimirum quinquagesimum sacer-
dotii tui natalem celebraturu?, tuo tecum gratulante populo, 
sollemnes statasque Deo ages gratias. Praeclaram Nos 
quoque occasionem libenter nanciscimur, ut benevolentiam, 
qua te semper fuimus prosequuti, et testemur iterum, et 
paterno animo, quo jucunditatem tuam communicamus, 
uberius confirmemus. 

Accessio igi tur gratulationis Nostrae laetitiam am-
plificet, quam merito de vitae usura sacrique ministerii 
diuturnitate concipis. Quo vero coelestium solatiorum 
ubertate te Deus augeat, diuque servet incolumem commissi 
gregis utilitatibus, apostolicam benedictionen tibi tuoque 
clero ac populo amantissime impertimus. 

Datum Romae apud S. Pet rum die XV. Mártii 
MDCCCXCV1L, Pontificatus Nostr i anno vigesimo. 

LEO P P . XIII . 

8) Tit. 2, 7. 
9) I. Tim. 4, 11—16. 
10) Cassiod. lib. III. Varior. c. 11-
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Pozsony. Hatszázéves templomszentelési évforduló. — 
A pozsonyi szent ferenczrendi atyák tomploma egyike 

hazánk legrégibb templomainak. Ezen évben márczius hó 
25-én Gyümölceoltó B. Asszony ünnepén volt 600 éve, 
hogy felszentelték. A nyilvános ünnepség és a sz. triduum, 
amely háromnapi ájtatosság, búcsúk elnyerésével leend 
egybekötve, a virágos májas hó 13, 14, 15-én leend. 16-án 
lesz valószínűleg az apostoli király jelenlétében hazánk 
egyik legszebb góth ízlésű tornyának felavatása. A neve-
zetes évforduló alkalmából érdekesnek tartjuk 1297-ben 
márczius 25. kelt templom-szentelési okmány magyar 
fordítását közölni. A szöveg ez: 

„Lodomér Isten kegyelméből esztergomi érsek, azoa 
hely örökös főispánja, a jelen levelünket megtekintő 
(olvasó) összes keresztény híveknek üdvöt a Megváltóban. 

Bárha az Űré a föld és annak teljessége, a mindenek-
nek alkotója mégis némely helyeket, korszakokat és 
személyeket, különös kegyelemmel szentséges szolgálatára 
kiváut rendelni. Ezek közöl a kisebb testvérek Boldog-
ságos Szűzről nevezett egyházát már láthatólag is meg-
alkotva, örök kezdettől fogva dicsőséges Nevének segítségül 
hívására felavatni rendelte. A B. Szűznek ezen egyházát 
a mi jelenlétünkben tisztelendő Jakab atya, Isten kegyel-
méből Vikáriusunk, ugyancsak tisztelendő Pascasius nyitrai, 
Pál pécsi, Haab váczi, és Theodor győri püspökök jelen-
létében ; nemkülönben felséges András urunk, Isten kegyel-
méből Magyarország királya, az ország báróinak é3 főurai-
nak megszámlálhatlan keresztény hivő részvételével, Isten 
szent nevének dicsőségére a B. Szűz nevének szentelve 
felavatta s felavatva felszentelte. Mivel pedig az Isten 
házát a megszentesités illeti, hová a jámbor hivőknek 
szabad bejárata legyen és hogy minél örömteljesebb s 
jámborabb Jegyen a hivőknek összejövetele, ugyanazon 
Mária egyháznak felavatási évfordulóin, Gyümölcsoltó B. 
Asszony ünnepén, tekintélyünkkel, sőt inkább a Minden-
ható Isten irgalmából, bizva Isten anyjának a menyor-
szág Királynéjának, Sz. Péter és Szt. Pál apostolok, Sz. 
Adalbert vértanú pártfogásában, — egy évi búcsúengedélyt 
terjesztünk ki. Sőt az emiitett Atyáknak, Jakab püspöki 
Vikáriusunknak, Pascasius nyitrai, Pál pécsi, HaaK váczi, 
Theodor győri püspöknek hasonló bűnök bocsánatáért 
adott évenkinti búcsú engedélyüket egyetértésben egyház-
megyei és metropolitai tekintélyünkkel, helybenhagyjuk 
és helybenhagyva megerősítjük. — Mely dolog bizony-
ságául jelen levelünket hiteles pecsétünkkel megerősítve 
kiadtuk. 

Kelt Pozsony, a holnapi Gyümölcsoltó B. Asszony 
ünnepén az Úrnak 1297-ik esztendejében . . . " — A függő 
pecsét az okiratot adó főpapot ábrázolja. 

Hatszáz év őrlődött le az örökkévalóság malmain, 
hatszázév hitéleti buzgalmának tanúsága e templom. Csodás 
megengedése az Isteni gondviselésnek, hogy valamint 
1297-ben az utolsó árpádházi király és sokat átélt III. 
Endre volt jelen a templomavatás czeremoniájánál, úgy 
600 év után a *) legmagyarabb uralkodónak, apóst, királyunk-
nak jelenlétében avattatik fel templomunk ékessége a 
restaurált góth torony. 

*) Habsburg-házból. 

IRODALOM. 
*** Kr isz tus né lkül — Krisz tussa l . Korszerű 

épületes olvasmányok. I r ta és az 1896-iki év emlékére 
k iadja Gerebenics Sándor püspöki szertartó. A győri 
egyházmegyi hatóság engedelmével. Győr, 1897. 8. r. 
228 1. 

Igazi papi lélek inspirácziójának köszöni ez az 
aranyos kis könyv létezését. Valahol az egyházi 
szónoklás, az apostoli hivatal tanulmányozása közben, 
theologus koromban hal lot tam és olvastam, hogy a 
papság azért van, hogy mindenek előtt és fölöt t hir-
desse — Krisztust. Vannak papok, kik évekig elbeszél-
nek mindenféléről, a fő dolgot, Krisztus hirdetését 
pedig elmulasztják. Ped ig hát ez a fődo log : hogy az 
emberek ismerjék, t iszteljék, szeressék, kövessék Krisz-
tust . Az apostol is azt m o n d j a az ő apostoli prédiká-
lásnkról, hogy annak főtárgya a keresztre feszitett 
Krisztus. „Nos autem praedicamus Christum cruci-
fixum." Ebbő l az apostoli alapelvből ki indulva szerző 
ennek a mai J ézus t kerülő kornak megmutat ja , hogy 
mit köszönhet az emberiség Jézus Krisztusnak, mily 
nyomorul t volt az ember, a nő, a család és a társadalom 
az Ur Jézus nélkül. Valóban korszerű, igazán apostoli 
foglalkozás. Dicsér jük a szerzőt, köszönjük fáradságát , 
ké r jük folytatását . Kapha tó közönséges papiron fűzve : 
1-20 fr t , vászonba kötve : 1-60 fr t . F inomabb papi ron 
fűzve : 1-60 fr t , vászonba kötve : 2*20 fr t . A kötés 
igen csinos. A szent korona és a győri püspök czimere 
diszíti arany nyomással. Megrendelni l ehe t : „Győregy-
házmegyei Könyvnyomda" Győr, Kápta landomb 18. sz. 
czím alatt. 

-f- Jogbölcse le t i e lőadások, melyeket az 1896— 
97-iki II . félév elején a kalocsai érseki lyceumon tar-
to t t dr. Pompéry Aurél, az egyházjog tanára. Kalocsa, 
1897. 8-r. 245 1. Ára 2 fr t , kapható szerzőnél Kalocsán. 

Szakember figyelemreméltó munkája , mely emel-
kedet t szellemmel és szép erudiczióval hat fe jeze tben 
tárgyal ja a következő t a r t a l m a t : I . A jogbölcselet fo-
galma. II . A jogbölcselet je lentősége. I I I . A jogböl-
cselet különböző rendszerei. IV. A szocziálizmus és kom-
munizmus különösen. V. A helyes rendszer. VI. A há-
zasság jogbölcselet i a lapja i : 1. A család és az állam 
egymáshoz való viszonya. 2. A házasság egységes és 
felbonthatat lan. 3. A házasság szentség. 

V E G Y E S E K . 
*** A két anglikán érsek válasza XIII. Leo pápa 

apostoli levelére azokat, kik az angol protestantizmus 
állapotát nem-ismerik, könnyen tévedésekbe ejtheti. Az 
európai szárazföldön élő ember előtt ugy tűnik fel a do-
log, mintha a két érsek válasza az összes angol protes-
táns egyház nyilatkozata volna, mintha az egész anglikán 
egyház a két érsek háta mögött állna. Dehogy áll ott! Igaz-
ság szerint ugy áll a dolog, hogy nincs az egész ország-
ban két anglikán püspök, a ki a keresztény vallás alap-
tanaira nézve egyetértésben volna, s nincs egyetlen 
anglikán püspök sem, a kivel nyájának tetemes része egy 

I 
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hiten lenne. A két anglikán érsek válasza tehát XIII. 
Leo pápa levelére nem az anglikán protestáns egyház 
válasza, a mely tényleg nem is létezik már mint egység. 
A magas egyház, az alsó egyház és a széles egyház közt 
hitben oly válaszfalak vannak, hogy igazi, egységes an-
glikán egyházról szó sem lehet többé. Ha XIII. Leo 
pápa szól, akkor azt lehet mondani : az egyház szólalt 
meg benne. A canterburyi és yorki érsek urak maguk se 
hiszik, hogy belőlük az anglikán egyház beszélt, sőt na-
gyon jól tudják, hogy ők bizony csak maguk beszéltek, 
a maguk véleményét fejtették ki. Igy lett a protestántiz-
mus körében minden hit, minden isteni dogma, emberi 
magánvélemény zsákmányává. 

— Katholikus tanári gyűlés lesz ezidén a közép-
iskolákra való hatáskörrel Marosvásárhelyen Az erdélyi 
róm. kath. Státus tanárai fogják tartani. Akkor is üdvö-
zöltük, mikor a dolog még csak eszme volt, most is 
üdvözöljük, még pedig forróbban mint akkor, mert már 
valóság kezd lenni. 

— Rómából érkezett a hir, hogy Vaughan bibornok 
westminsteri érsek a pápával értekezik, az anglikánokhoz 
az angol katholikus püspöki kar által kibocsátandó 
együttes levél tárgyában, válaszul a canterburyi és yorki 
érsekek levelére, az anglikán papszentelésekről. 

— A katholikus ifjúságot katholikussá kell ne-
velni. Ezt pedig csak a katholikus egyház szellemével 
összhangban levő eszközökkel lehet tenni. Ilyen a Mária-
kultusz Győrött, az ottani kath. gymna^iumban Gyümölcs-
oltó-Boldogasszony napján igen szép és hatásaiban áldásos 
ünnepély folyt le. Ekkor áldotta meg az intézet díszterme 
számára Mladoniczky lgnácz kanonok által ajándékozott 
Mária-képet dr Wargha Samu pannonhalmi főiskolai 
igazgató, ki az ifjúsághoz gjönyörü buzditó beszédet 
tartott, mintaszerűt kath. tanlérfiak számára. 

— Püspöki iskola Mocsonokon. Bende Imre 
püspök ur körülbelül harminczezer forintnyi költséggel 
leányiskolát épittet Mocsonokon. Az épület emeletes lesz 
s az iskolát az irgalmas testvérek vezetésére fogja bizni 
Már összehordták az anyagot s a munkát legközelebb 
megkezdik. Egyik szép emléke lesz ez az idén éppen 
50-ik áldozársági évét ünneplendő püspök urnák, mert a 
népnevelésre forditott mir den garas a legszebb áldozat, 
mit az igaz humanizmus érdekében lehet hozni. 

— Missiók Rajeczen. A sz. missiókat, melyeket 
még mult évi október hóban kellett volna megtartani, 
de a közbejött választások miatt elhalasztották, most 
tartották meg márczius hó 6—16. napjain, nagy lelki 
haszonnal. A missiókat Daubner és Kubma jézustársasági 
atyák végeztek, kik mint igazi apostolok buzgólkodtak a 
hivők lelki üdveért és a keresztény hitélet felélesztésén. 
Lankadatlan fáradozásukat bő áldás kiférte. A bűnbánat 
szentségéhez közel 4000 hivő ja'rult. Ezen alkalommal 
megujittatott a mértékletességi és a sz. rózsafűzér-egylet, 
s megállapittatott a Jézus legszentebb szivének egylete, 
melyekbe eddigelé 1154 tag iratkozott be. A sz. missiók 
számos megható és lélekemelő ajtatossággal voltak egybe-
kötve. A legszebb jelenet azonban az volt, midőn a 
felállítandó missiókereszt f. hó 15. napján 5 —6000-nyi 
hivő jelenlétében előbb a város utczáin körülhordoztatott, 
azután pedig a templom közelében a sz. missiók emlé-
kére felállíttatott. 

— Nagylelkű főpap. Mailáth Gusztáv gróf erdélyi 
segédpüspök Komáromban saját költségén 36.000, azaz 
harminczhatezer forinton hat tanteremmel és egy dísz-
teremmel ellátott egyemeletes iskolát építtetett. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter a tanügy érdekét előmozdító, 
hazafias áldozatkészségeért köszönetét és elismerését 
fejezte ki a nagylelkű főpásztornak. 

— Aranymise. Dr. Schmidt Ferer.cz, a szombathelyi 
papnevelő intézetnek egykori legkedvesebb és legjobb 
emlékben levő tanára, ki e minőségben huszonégy évig 
tanította a theologiai tudományokat folyó évi márczius 
hó 22-én, Gyanafalván ünnepelte meg az ő csendes, vissza-
vonult életmódjához és szerénységéhez képest egész 
csendben, 50 éves áldozári jubileumát. Reggel 7 órakor 
megjelent az Urnák ezen szelíd lelkületű szolgája a temp-
lomban, hogy az Isten oltárán, mint 50 év óta szokta 
igaz áhítattal bemutassa jubeláris aranymiséjét, melyuek 
tartama alatt a templomi énekkar szép c'ácilianus meló-
diákat zengett. 11 órakor megjelent előtte a kerület 
papsága, élén Hann Károly esperessel és lelkesen gratu-
lált a szeretve tisztelt jubilánsnak. Utóbb meg a községi 
elöljáróság rótta le tiszteletének és nagyrabecsülésének 
adóját a község ősz szülötte iránt. A levélbeli üdvöz-
léseknek pedig egész halmaza lepte meg a szerény jubi-
lánst. Üdvözölte őt első sorban a m. püspök ur ő maga, 
volt iiltimus barátai és volt tanítványai közül 125-en. 
Engedje meg az érdemdús jubiláns ur, hogy az üdvözlők 
jókivánataihoz mi is hozzájárulhassunk, kívánva, hogy 
teljes erőben és egészségben még a gyémánt-misét is 
megérje ! 

j Gyászhir. Részvéttel vettük a következő jelen-
tést. A pannonhalmi sz. Benedek-rend győri székházának 
tagjai mély fájdalommal jelentik, hogy szeretett rend-
társunk Apa Benedek lgnácz (született Esztergomban, 
1831. jan 7-én, a rendbe lépett 1846. szept. 15-én; 
áldozópappá lett 1854. jul. 26-án. 1854/55-ben hitszónok 
volt Pannonhalmán ; 1855/56-ban a győri főgymnasium-
ban tanár ; 1856/59-ig hitszónok Sopronban; 1859/62-ben 
tanár Komáromban; 1862/64-ig hitszónok Pannonhal-
mán; 1864/66 ig lelkész Tihanyban: 1866/67-ben tanár, 
1867/75-ig hitszónok és 1875/92-ig könyvtárőr Győrött; 
1893-tól ugyanitt élt nyugalomban,) megadással tűrt 
hosszú, kinos szenvedés és a haldoklók szentségeinek 
ájtatos felvétele után f. é. márczius hó 27-én, d. u. 31 / í 
órakor elhunyt. A boldogultnak tetemét márcz. 29-én d. 
u. 31/2 órakor helyezzük örök nyugalomra a rend sír-
boltjába ; az engesztelő sz. miseáldozatot pedig márczius 
hó 29-én reggel 7y2 órakor mutatjuk be az Urnák. 
Győr, 1897. márczius hó 27. Az örök világosság fényes-
kedjék neki / 

Szerkesztőségi telefon. 

L. K. A püspökségekre és más állásokra való jelölésekkel 
s az erre vonatkozó híresztelésekkel, vulgo pletykázással, mi 
nem foglalkozunk. 

Többfelé. A könyvárusok u t ján való előfizetést kérjük 
mellőzni. Azok 1 f r tot lehúznak provízió gyanánt. Ebbe mi nem 
egyezhetünk bele. Mert az előfizetés teljes összegére van jogunk. 
A közvetítőnek pedig nincs 1 fr t értékű munkája abban, hogy 
nekünk 10 f r t helyett 9-et közvetít. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer •' 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 
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küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

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

Előfizethetni 
ininden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

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

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

Budapesten, április 3. 27. 

r D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
Ä > 1 3 I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1897. 

y Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi No&tri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Isten szolgáinak boldoggá- és szentté avatása. — A győri csudálatos kép történeti vázlata ; 
a csudáknak a keresztény hitre nézve szükséges volta. — Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde a képviselőház márcz. 3-iki ülésében. — 
Egyházi, Tudósítások: B u d a p e s t . Az autonómiáról. — B u d a p e s t . A biboros hgprimás szent-István-társulati beszédének hatása a 

szabadelvű táborra. II. — Vegyesek. 

Isten szolgáinak boldoggá- és szentté avatása. 
ßeatificatio et Canonizatio Servorurn Dei. 

(XIV. Benedek pápának hasonló czimű munkája nyomán.) 

(Folytatás.) 

Rómában V. Sixtus pápa (1585-90.) által 
„Immensa aeterni" kezde tű Cons t i tu t ióva l 1587. 
év január 22-én alapitot t t izenöt gyülekezet, 
bizottság (Congregatio) között az ötödik helyen 
emlit tet ik a szent szertartások gyülekezete, 
(congregatio sacrorum Rituum), melynek rendes 
feladata az istenitiszteletnek, a szertartásoknak 
és az ünnepeknek megtar tása körüli intézkedés; 
rendkivüli módon pedig, t. i. külön pápai meg-
hagyás folytán, még a boldoggá- és szenttényil-
vánitás (beatificatio et Canonizatio) körül való 
szükséges eljárás is rá bizatik, mielőtt ezekről 
a pápa elnöklése a la t t megtar tandó consistorium-
ban határozatot hoznának. 

A szent szertartások bizottságának gyűlése 
vagy rendes (Congregatio ordinaria,) vagy az 
előkészitőt megelőző (Congregatio antepraepara-
toria), vagy előkészítő (Congregatio praeparato-
ria), vagy általános (Congregatio generalis), vagy 
részletes (Congr. par t iculars . ) 

A rendes gyűlést (Congr. ordinaria) az 
apostoli palotában hónaponkint legalább egyszer 

kellene megtar tani . Megjelennek ezen a kardi-
nálisok és más, hivatalban lévő egyének; a 
tárgyalás anyagát képezik: a boldoggá- és szentté-
avatás, a kiváltságok és egyéb hasonló dol-
gok. I t t csak a kardinálisok birnak szavazati 
joggal. 

XIV. Benedek pápa kora óta ezen rendes 
(Congr. ordinaria) gyűlésen a pápa is megjelenik. 

Az előkészitőt megelőző gyűlést (Congregat. 
ante praeparator.) az ügyet eléadó kardinális 
(Cardinalis Relator causae) lakásán t a r t j ák 
meg. Megjelennek ezen a tanácsosok (Consultores) 
és a szertartások mesterei (Caerimoniarum 
magistri) ; i t t csupán a tanácsosok birnak szava-
zattal. 

Rendesen csak egy ügy képezi a tárgya-
lásnak anyagát. Szervezték e gyűlést VIII. Orbán 
és XI. Incze pápák azért, hogy az eléadó kardi-
nális kellőleg tájékozva legyen. 

Az előkészitő gyűlést (Congregat. praepara-
tor.) az apostoli palotában az eléadó kardinális 
(Cardin. Relator causae) hivja össze, mikor jónak 
lát ja ; megjelennek ezen a kardinálisok, taná-
csosok (Consultores) és a szertartások mesterei 
(Magistri Caerimoniarum.) I t t csupán a taná-
csosok (Consultores) szavaznak, hogy a kardi-
nálisok informáltassanak. 

27 

• ; 
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Közönségesen csak egyetlen kérdés képezi 
a tárgyalás anyagát , t. i. va lamely erény, vagy 
csoda. 

Az ál talános gyűlésen (Congreg. generalis) 
a pápa őszentsége elnököl. I t t először a taná-
csosok (Consultores), azután a kardinál isok sza-
vaznak a kérdések fölött . Ilyen gyűlést Orbán 
pápa rendelete szerint évenkint háromszor kel-
lene t a r t an i és 3—4 ügy (Causa) képezhetné 
annak t á rgyá t ; rendesen azonban csak kétszer 
t a r t a t n a k meg és egy-egy gyűlésben alig szokott 
le tá rgyal ta tn i több, m in t egy, vagy legfeljebb 
két ügy. 

A részletes gyűlés (Congreg. particularis) 
az, melyen a pápa őszentségének parancsára 
néhány kardinális és ugyancsak a pápa ál tal 
megválasztot t tanácsosok (Consultores), a t i t k á r 
és a P romotor fidei jel lennek meg. 

A gyülekezetben, bizottságokban (Congregat.) 
működő kardinál isokat és a gyülekezetnek elnö-
ké t (Praefectus Congreg.) a pápa nevezi ki. 
Régebben az ügyeknek előadóit (Causarum 
Relatores seu ponentes) a gyülekezet je löl te ki. 
most VII. Sándor pápa ha tá roza ta alapján ezeket 
is a pápa választ ja meg. 

Ezeken kivül szerepelnek még V. Sixtus 
Const i tut iója a lapján a tanácsosok (Consultores), 
k ike t a pápa a római Kúria praelátusai , a világi 
és szerzetes klérus tagja i közöl szokott kiválasz-
t a n i : egyesek azonban már hivataluk vagy 
mél tóságuknál fogva tag ja i a Congregat iónak, 
ezek az u. n. születet t tanácsosok. A szerzete-
sek rendjéből választot t tanácsosok között mindig 
volt egy szent Domonkos-rendi, egy sz.-Ferencz-
rendi, egy Jézus-társasági t a g . XIII. Benedek pápa 
1725. aug. 7. és okt. 1. és 1726. aug. 8. kel t 
Brevékkel megto ldot ta a tagok számát egy 
kapuczinussal, egy barnabitával , egy szervitával. 
Ha valamely szerzetbeli t agnak boldoggá avatá-
sáról van tárgyalás , akkor XII. Kelemen pápá-
nak 1733. május 11. k iadot t rendelete alapján 
az illető szerzetbeli tanácsos, a gyűlésen nincsen 
jelen, kivéve, ha a tanácsos püspöki méltóság-
ban van, vagy a szent pa lo tának magistere. 

A kardinálisok és tanácsosok (Consultores) 
a pápának fön ta r to t t kiközösités (excomunicatio) 
te rhe a la t t kötelesek a tárgyalás a l a t t lévő ügy-
i ra toka t elolvasni, a szóbeli imformat ióka t meg-
hallgatni , a gyűléseken a meghatározot t napokon 
megjelenni és szavazataikkal beszámitani, minden 

t i t ko t a legszigorúbban megőrizni, stb. Mindez 
különben benfoglal ta t ik az ál ta luk e lmondot t 
esküformában; ezen eskü kötelező XII. Kelemen 
pápának fennidézet t rendelete szerint nem csak 
az á l ta lános gyűléseket (Congregat. generalis), 
hanem a többi gyűléseket illetőleg is. 

Az ügy i ra toknak á t tanulmányozása végett 
a kardinálisok ké t egyén szolgálatát , segélyét, 
vehetik igénybe, a Rota birái (Auditores Rotae) 
egyé t ; de ezeknek is le kell t enniök a fennem-
l i te t t esküt VIII. Orbán pápának rendeletéből. 
A gyülekezetnek t i t ká ra (Secretarius Congregat.) 
az 1653. jan. 18. és 1654. jan. 10. k iadot t rende-
le tek ér te lmében két egyénnek segélyét veheti 
igénybe. A tanácsosok (Consultores) nem hasz-
ná lha tnak segédeket, hacsak erre a pápától nem 
kannak engedélyt. Ugy ezeknek, min t a fennebb 
emi i t e t t eknek segédeik nem lehetnek. XII. Kele-
men pápának fennidézet t decre tuma szerint azok, 
kik az ügyben min t ügyvédek (Advocati) vagy 
min t megbizottak, ügyvivők (Procuratores vel 
Pos tu la to res causarum) szerepelnek. A szertar-
t á s o k m e s t e r e i (Magistri Caerimoniarum) az 1632 
jun. 30. kel t decretum ér telmében hasonlóképpen 
ta r toznak esküt tenni . 

A tanácsosok (Consultores) oly rendben 
adják á t szavazataikat, amin t azt 1685. febr. 19. 
VII. Sándor pápa elnöklése a la t t t a r t o t t álta-
lános gyűlésben (Congreg. generalis) megálla-
p i to t t ák és pedig ugy valamely erényt , min t 
valamely csodát illető kérdésben. Ugy a tanácso-
sok (Consultores), min t a kardinálisok távollétük 
esetében Írásban foglal t szavazatukat a Fidei 
promotorhoz,. vagy a t i tkárhoz (Cong. Secretar.), 
vagy valamelyik kardinálishoz is elküldhetik és 
el kell küldeniök, hogy azután e szavazatokat a 
gyűlésben felolvassák, amin t azt ugy egyes esetek, 
min t XII. Kelemen pápának 1735. deczember 7. 
kelt rendelete igazolják. A tanácsosok az elő-
készítőt megelőző (antepraeperator ia) és előké-
szitő (praeparator ia) gyűlésekben szavazataikat 
ülve a d j á k ; a pápa elnöklése a la t t t a r t o t t , 
á l talános gyűlésekben (congreg. generalis) azon-
ban állva je lent ik be és rögtön távoznak a terem-
ből, mie lő t t a kardinálisok szavaznának ; igy 
rendel te ezt VIII. Orbán pápa. 

Tagjai továbbá a szent szertartások gyüle-
kezetének még a következők: egy Protonotar ius 
participans, kinek azonfelül, hogy a gyülekezet-
nek tanácsosa, még egyéb teendői is vannak. 
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Továbbá: egy t i tkár , ki egyszersmind úgyis 
működik, mint tanácsos. Azután a Rota Romana 
birói közöl többnyire három tag. 

Részt vesznek a gyűlésekben a Promotor fidei 
és Subpromotor, kiknek feladatuk az, hogy kér-
dések föltevése által a tárgyalás a la t t lévő 
ügyben minden homályt eltávolítsanak, minden 
kételyt megszüntessenek. Minden tárgyaláson 
jelen kell ezek közöl egyiknek lennie. Ezeket a 
pápa nevezi ki a consistorium ügyvédei közöl ; 
régebben ezek helyet t az advocatus fisci szere-
pelt ; de a Rota Romana biráinak indokolt 
előterjesztésére XI. Kelemen pápa 1708. ápr. 7. 
kelt Breve által az advocatus fisci és Promotor 
fidei munkakörét elkülönitette egymástól. 

Tagjai még a gyülekezetnek: a jegyző 
(nótárius Congregat.), kit a pápa nevez ki; a 
jegyző egyszersmind a gyülekezet ügyiratának 
őre (Inspector Archivi Congregation.) 

XI. Incze pápa rendeletéből az idegen 
nyelveken szerkesztett ügyiratoknak megértése, 
illetőleg leforditása czéljából a lkalmaztatnak a 
tolmácsok (Interprétés), kiket az ügyet eléadó 
kardinális (Causarum Relator Cardinal.) választ 
ki magának a Promotor fidei közbejöttével. 

A boldoggá- és szenttéavatásra vonatkozó 
ügyira tokat nem lehet a gyűlésekben mindaddig 
felolvasni, mig azokat az ügyvivő (Procurator) 
nem ir ta alá. Igy rendeli ezt az 1680. aug. 31. 
kelt decretum. Ilyen Procuratorok rendszerint 
az apostoli palotának tisztviselői, de lehetnek 
mások is a pápa beleegyezésével. 

Szerepelnek végül a boldoggá- és szentté-
avatásnál ügyvédek (Advocati), orvosok (Medici), 
természettudósok (Physici), sebészek (Chirurgi) 
és számtudósok (Mathematici), kiknek vélemé-
nyét a gyülekezet (Congregatio) a csodákat illető 
ügyekben szokta kikérni, megkérdezni. 

A boldoggá- és szenttéavatás dolgában szer-
kesztett ügyiratokat régebben VIII. Orbán 
(1623—44.) pápa rendeletéből nem volt szabad 
a tárgyalás befejezése előtt k inyomatni ; későb-
ben VII Sándor (1655—67.) pápa megengedte 
azt. Többnyire csak hatv. n (60) példányban 
nyomatják ki, hacsak a gyülekezetnek t i tkára 
(Secretarius Congregat.) több példányt nem 
óhajt. A nyomtatást csak Rómában szabad 
végezni. 

A Postulatorokat vagy Procuratorokat Isten 
ügye szolgáiinek pártfogói, (Causarum, Servorum 

Dei Promotores.) választják meg; a tanácsosok 
(Consultores) a postulatori t isztet nem fogad-
hat ják el XII. Kelemen pápának 1733. márcz. 11. 
kelt decretum a értelmében. 

(Folytatjuk.) 

A győri csudálatos kép történeti vázlata; 
a csudáknak a keresztény hitre nézve szük-

séges volta. 
(Vége.) 

A bölcselkedők azt mondják : Isten csudát nem t e h e t ; 
mert ez által ugy tünte tné fel magát , mint ki kénytelen 
munká já t javítani, mint a mi az ő örök bölcseségével 
ellenkezik. Ámde Isten a csuda által nem saját művét 
j av í t j a : hanem a mit a bün elrontott , hozza helyre. Az t 
is mondják : Isten nem változtathat az általa öröktől 
fogva megalapi tot t renden, már pedig a csuda által ez 
történnék. Isten, midőn a rendet megszabta, a kivételt is 
előrelátta s gondviselése tervébe felvette, mint pl. a tör-
vényhozó elrendeli az általános hadkötelezettséget, de né-
mely eseteket kivesz belőle. . . Ha Isten, Jézus változást 
létre nem hozhatnak, akkor minden imádság fölösleges 
dolog volna. 

Azt mondják csudára nincs semmi szükség, mer t 
nélküle is fenáll az erkölcsi jó rend. Ámde az ur Jézus 
jobban ismeri az emberi természetet s ra j ta mi segíthet, 
mint a világ minden bölcse. Az ember ugyanis az ős bűn 
folytán nagyon haj landó a rosszra, s ha ő ezen haj landó-
ságának enged. A rosszat nagyon hamar megszokja, 
az nála megrögzik, második természetévé válik s úgy-
szólván ki i r thatat lanná lesz. A rossz pedig napról-
napra jobban elharapódzik, ebből veszedelmes előítéletek 
támadnak, melyek midőn átalánosságra tesznek szert, 
korszellem nevet nyernek s kíméletlenül minden vigyá-
zatlant magukkal ragadnak. Ha most valaki ezen kor-
szellemmel szemben a legjózannabb tant hirdeti is az 
többnyire tövisek közé esik. Sőt még a jó példának sincs 
igazán haszna ; mert a rossz példa hatását százszorosan 
leront ja . Például szolgálhat erre a legnagyobb pogány 
bölcsnek Sokratesnak állítása, ki azt mondja, hogynehéz 
az embernek kitalálni, hogy C3ak egy az Isten, de a 
népet épen nem lehet erre megtanítani. Krisztus és az 
apostolok csudatételei nélkül a világ még ezen igazságot 
is bármily természetes és jogos lett légyen is az, sem lett 
volna képes elfogadni, annál kevésbbé a kereszténységnek 
mélységes t i tkait . S a milyen gyarló volt az ember 
Sokrates korában, olyan volt az Krisztus urunk születése-
kor s későbben is, pl. a XVI. és XVII . századok-
ban, s olyan az napjainkban is. Annyi előítélet, tévely 
vett az emberiségen erőt idő folytán s azok annyira 
megrögzöttek, hogy az Isten kénytelen volt csudákkal 
közben lépni, hogy az embereket erkölcsi halálszenderük-
böl felrázza. A csoda többnyire nem téveszti hatását ; 
mert az embert úgyszólván megrendíti szivét-lelkét 
át jár ja , az igazságnak meghóditja. Igy volt ez az apos-
tolok korában. Később midőn az emberek lassan-lassan 
az evangeliumi ösvényekről újra letértek és ámbár meg-

27* 
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ismerték az Istent, mégis a mint őt ez megilletné, nem 
dicsőitették, hanem mind kő lettek gondolataikban s meg-
homályosodott balga szivük s magukat bölcseknek tart-
ván, kábákká lettek sokan elhagyták hazánkban is, mint 
egykor a tékozló fiu az atyai házat, ugy ők Krisztus 
aráját az egyházat. Krisztus anyjának, kit Gábor angyal 
annyira megtisztelt a szenteknek Isten barátainak nem 
adják meg az őket megillető tiszteletet, és ezen hűtlen-
séget Isten nem kevésbé büntette meg, mint a tékozló fiu 
szeleskedését. Mert a pogány törököt küldötte nyakunkra, 
hogy hálátlanságunkat megtorolja. Ebből véghetetlen 
inség, nyomor háromlott országunkra. Magyarország né-
pessége két millióra apadt, közöttük lehetett magyar 
kétszázezer. Rideg nemzet lakik ott, hol hajdan magyar 
lakot t : Teljesült, a mit a próféta mond: Örökségünk 
idegenekre szállott, házaink a külföldiekre.2) A 72 vár-
megye közül csak 11-et birt a magyar király. Ezek is 
mily állapotban voltak, mutatja Zornbach András, győr-
megyei főbiró hivatalos jelet tése, mely szerint 1687. 
Győrből Pápáig utazva egyetlen épületet, embert, de még 
barmot sem lehetett látni, miért is az egész járás Pusztai-
járásnak neveztetik mai napig. Ilyenek voltak az állapotok 
egyebütt is. A törökök nem csak tüzzel-vassal pusztítot-
tak mindent el, hanem a lakók közül, kiket le nem öltek, 
azokat százezrenkint rablánczra fűzték; Ázsiába czipelték 
el, ott a finemüeket katonáknak képeztették ki s őket 
azután saját hazájuk ellen fsnek leigázására küldötték be. 
Dúltak a belharczok, a vallás villongások is; hisz régi 
mondás t a r t j a : Átok fogta meg a magyar t : mert soha 
össze nem tart. A templomok romokban hevertek, az 
egyház szolgái üldöztettek, azért szerfelett megkevesedtek. 
Siralmas volt minden tekintetben a helyzet. Azért sirt a 
Boldogasszony képe vérkönyüket nemcsak Győrött 1697-
ben, banem már előbb 1683-ban Királyfalván, 1696. 
Pócson, 1699. Kolozsvárott :1) Isten ugyan, ki a durva 
agyagot is képes megeleveníteni, megeleveníthette a vász-
nat is néhány órára ; csakhogy ezen vér azt jelentette» 
hogy Mária a magyarok Nagyasszonya ül mennyben s 
nem szűnt meg szószólónk lenni szent Fiánál éret tünk; 
mert ha mi eltértünk is szent István apostoli királyunk 
hitétől, erkölcseitől ő nem akar elejteni minket, ha bár 
ótalmára egészen méltatlanok vagyunk is. O a mi legdrá-
gább, szent Fia előtt azt mutatja be neki értünk. Könyüit. 
Azért sirok én, mondja ő és megáradnak szemeim : mert 
távol van tőlem a vigasztaló, az én fiaim elvesznek ; mert 
előtte van az ellenség. Es ezen könyek, ajtatos hivek, erős 
fegyverekké lettek. A boldogs. szűz által jöt t létre az első 
csuda a galileai Kanában. Érette, általa történik legtöbb 
csuda. 0 boldog mert hitt. Látták szűz Mária könyüit a 
vezérek, a Siegbertek, a Jenők s ezekből erőt merítettek 
s a török 150 éves uralmának véget vetettek. Szűz Mária 
jó anyánknak bizonyitá magát, könyhullatásai által meg-
menté a magyar hazát. A bécsi győzödelem első láncz-sze-
me a győzödelmek lánczolatának, melyek országunkat a 
török gyalázatos rabságtól megszabaditak. Ez összeesik a 
királyfalvi Boldogasszony képe vérkönyűivel ; a győri, a 

zentai győzödelemmel és igy tovább. íme a vérkönyük 
csudás hatása. De mivel a csapások a hitetlenség s a 
bűnök á tkai ; azon is segítettek a vérkönyük, mert igen 
sokan megsiratták ezen könyük láttára hitetlenségüket és 
bűneiket és őszintén magukba szálltak. íme a könyük 
valódi, az örök hazára is áldásos hatásai. S most ezeknél 
állapodjunk meg. Nincsen nekünk itt maradandó váro-
suuk, hanem a jövendőt keressük. 4) Most az ország szivé-
ben nem ül a pogány török, nincs harczunk vele. Most a 
holcl nem a legnagyobb erejű planéta, nem kell már tartani 
tőle. Az erős asszony a hold hatalmát megtörte. Ámde a hitet-
lenség, erkölcstelenség férge rágódik, pusztít sok honfi, 
honleány szivében. 

Ennek sokkal pusztitóbb, károsabb a mérge, nem 
csak azért mert az erény fölemeli, de a bün nyomorultakká 
teszi a népeket ; hanem azért is mivel semmi tisztátalan 
mennybe be nem mehet, és igy a bün veszélyezteti az örök 
hazát. Pedig hányan vannak, kik a bűn kényelmes és tágas 
orszűgujtán járnak ? Méltán sir ezek felett is a Boldogságos 
szűz anya, mert távol tőle a vigasztaló, a ki éleszsze, 
midőn látja fiait az örök kárhozat tátongó örvénye felé 
közeledni, s könyüit ezekért Istennek, szent Fiának felajánlja. 
Minden régi s uj csudának megtérés a czélja. Ezt 
követeli minden embertől a Boldogs. szűz Mária Lourdes-
ban ugy mint a régi korban, mondván : tartsatok peniten-
cziát. Ma Mária érettünk Fiát követi, kérését szent Fia meg 
nem vetheti. 0 , mint itt e képen, szemeit szent Fiára sze-
gezi, s ugy az égben is. és annak szemeit azokra irányozza, 
kik őt erre kérik, a mint. az e következőkből kitűnik. 

Midőn egyizben sz. Gertrud nagy bizodalommal 
mondotta a „Salve Regina" ezen szavait: Fordítsd reánk 
irgalmas szemeidet-, ekkor megjelent a B. Szűz, karján 
tartván a gyermek Jézust s megengedé Gertrudnak, hogy 
Jézus irgalmas szemeit láthassa : miközben e szavakat mondá 
neki : Tekintsd ez irgalmas szemeket, melyeket anyai tetszésem 
szerint azokra irányozhatok, kik engem segítségül hivnak. 
Ha tehát gyöngéd szeretettel viseltetünk a Bolds. szűz 
iránt, sz. Fia iránt is csakhamar lángoló szeretetre gerje-
dünk. Ez azon megbecsülhetetlen kegyelem, melyet Mária 
hű szolgái számára megszerez, miután sz. Alfons egyház-
tanító tanítása szerint a Boldogságos szűz Mária által 
nyújt nekünk az Isten minden jót. I t t nekünk Isten egy 
állandó kegyelem-trónt állított fel. Reá alkalmazza az 
egyház az írás szavait : Ki engem megtalál, életet talál, 
üdvöt merit az Úrtól . A Boldogs. szűz Máriának köszön-
jük, hogy él magyar, áll Buda még; hogy az egyház él, 
Sión ragyog. Járul junk bizodalommal kegyelme székéhez. 
Mert hallatlan dolog, hogy bárki is igaz ügyben segítségért 
hozzá fordult, meghallgatás nélkül elutasittatott volna. 

Kérjünk áldást a magyar egyházra, annak főpászto-
raira, a hívőkre, a hazára, e nemes városra, a keresztény 
családokra, édes mindnyájunkra, hogy e földi barczokban 
diadalmaskodván a bün fölött, érdemesek legyünk az égi 
hervadhatatlan borostyánra. Isten, a Boldogs. szűz és az 
Isten szenteinek színe látására. Amen. 

1) Rom. I. 21. 
2) Jer. Sir. Y. 2. 
3) Balogh de Nemesicz 428. 534. 690. 513. 1. stb. 

*) Zsid. XIII. 14. 
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Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház márcz. 3-iki iiléséhen. 

(Folytatás.) 

A t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur szombati 
beszédében azt mondotta, bogy a magyar liberális kor-
mányzat nem is ellensége az egyháznak. Örvendetes meg-
lepetéssel hal lgat tam e kijelentést, mert ar ra gondoltam, 
nem-e akar ez a magyar liberális állam eddigi el járásá-
hoz képest irányváltoztatást jelenteni, mert hiszen ugy 
tudom, hogy az egyházpolitikai viták során az a felfogás 
domborodott ki, hogy a művelt államok között tu la jdon-
képpen nincs is keresztény állam, hogy az állam nem 
lehet keresztény, annak közömbösnek kell lenni, az nem 
lehet hitfelekezeti, éppen mert állam és különböző vallású 
polgárok vannak benne. Az állam feladata az, hogy egyik 
vallásfelekezetet se dédelgesse, egyiket se részesítse előnyben 
a másik rovására, hanem mindennik számára biztosítsa a 
szabadságot és a viszonosságot. (Ugy van ! balfelől.) Gon-
dolom ugy volt, vagyis röviden, hogy a liberális ál lamnak 
Hekuba a vallás. (Zaj.) 

Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter : 
Sohasem volt ! 

Mócsy Anta l : Az egyházpolit ikai vita ezt mutatta, 
erre törekedett . 

Wlassics Gynla vallás- és közoktatásügyi miniszter : 
Ez félreértés ! 

Mócsy Antal : A k k o r örömest veszem tudomásul, 
bogy a t. miniszter ur ma tovább megy és tagadja , és 
azt mondja, hogy a liberális áliam egyenesen támogat ta 
a történeti hitfelekezeteket és rámuta t a tárczája kereté-
ben a költségvetés megfelelő tételeire, mert a mint ő 
mondja, náluuk az államra nézve a vallásosság nem 
közönyös. Valóban t. képviselőház, ugy áll, hogy Magyar-
országon, különösen Magyarországon, a vallásosság az 
államra nézve nem közönyös. Tudjuk, hogy a vallás-
talanság Európának legnagyobb, leghatalmasabb népét is 
megviselte ugy, hogy annak következtében az egész állam 
nemis már lőporos hordón, mint inkább dinamitos talajon 
áll. Magyarországon eddig éppen ez tar to t ta fenn ezt a 
csekély, maroknyi népet, hogy Magyarországnak lakos-
sága, ha olykor-olykor el is fordult az Istentől, mégis 
mindig voltak a történelem folyamán nagy lelkek, nagyok 
a harczban és a törvényhozásban, de különösen az Isten-
hez és valláshoz való ragaszkodásban, mi által képesek 
voltak mindig a pusztulás széléről a népet ismét vissza-
vezetni arra az útra, a melyen haladva, ma Isten segé-
lyével az ezredévet megéltük. 

T. ház ! A miniszter urnák abbeli nyilatkozata, hogy 
támogat ja a kormány és én látom a költségvetésből, hogy 
tényleg támogat ja is a történeti hitfelekezeteket, mert 
hiszen magának az államnak is érdékében áll, hogy a 
nép vallásos legyen, az igen szépen hangzik az elmélet-
ben a gyakorlatban azonban mást látok. Olyanformán áll 
előttem, hogy hasonlattal éljek, mint mikor én valakit 
jól végig verek, ra j ta sebeket ejtek, talán halálos sebe-
ket is, s akkor jövök egy kis anyagi segedelemmel, 
flastromot ragasztok a sebre ; ily formán tesz a liberális 
állam a vallásossággal: végigveri, sebeket ejt, halálos 

sebeket is a vallásosságon, az egyházon, akkor azután jön 
a tapaszszal ; ime itt van egynehány százezer fr t , 
ezzel az okozott sebeket majd beragasztom és meg-
gyógyítom. 

De a ki állit, annak bizonyitani is kell. En állittom, 
hogy a liberális állam súlyos sebeket ej tet t általában a 
vallásosságon, különösen a keresztény egyházon. Bizo-
nyítok. Az előbb volt már szerencsém kijelenteni azon 
keresztény elvet, mely szerint a gyöngét segíteni, gyámo-
lítani kell a hatalmasnak, különösen, a ki kormányzásra 
van hivatva, annak ez egyenesen kötelessége keresztény 
felfogás szerint. Es ezen költségvetés tárgyalása alkalmá-
val nem csak meglepetve, de mélyen elszomorodva hallot-
tuk a miniszteri székből, a t. kereskedelemügyi miniszter 

] ur szájából azt, az ezen oldalról — gondolom — Madarász 
Imre t. képviselőtársam által felvetett kérdés alkalmával 
azt mondotta, hogy az államnak feladata nem lehet a 
szegényeket védelmezni, a kiket — gondolom — a vigé-
czek becsapnak, védelmezze a szegény ember magát és ne 

j engedje magát megcsalni. 

Ez a liberális tan. Már ez is muta t ja , hogy a 
liberális felfogás szakított a kereszténységgel. Ez a libe-
rális állam meghozta hazánkban a vasárnapi munkaszü-
netet, de ugy, hogy bizony nincs benne köszönet. Délig 

; folyhatik a munka a tula jdonképpeni istenitisztelet alatt , 
délután azonban világért sem szabad munkálkodni, akkor 
nyitva kell minden trafiknak, minden pálinkás boltnak 
lennie, hogy az állam javára, hazafiságból igya és mulassa 
el az a szegény munkás, a mit talán még vasárnap 
délelőtt is keresett . Tudom mivel szokták liberális rész-
ről indokolni ezt : szükség van arra nagyon, hogy a 
szegény ember dolgozzék, minél többet keressen, ipari és 
üzleti értékek kívánják azt, hogy vasárnap délelőtt is 
folyjon a munka. 

En képes vagyok ennek ellenében oly tényre hivat-
kozni, a mely ezen okoskodást egészen halomra dönti. 
A világnak legelső, leggazdagabb, legiparossabb, legna-
gyobb üzletekkel foglalkozó országában, Angliában, tel-
jesen vasárnapi szünet van (Ugy van ! a szélső baloldalon) 
annyira, hogy ott még az élelmi szereket áruló helyi-
ségek is mind zárva vannak, világos jeléül annak, hogy 
üzleti, iparos érdek nem követeli azt, hogy az istennek 
szentelt hetedik naptól fél nap üzleti foglalkozásra for-
ditassék. Már csak abból a szempontból sem kellene ezt 
tenni, hanem a vasárnapot reggeltől egész estik, egész 
nap meg kellene ülni, mer t hiszen panaszkodunk, hogy 
minden téren és igy az ipar térén is túl termelésünk van, 
hiszen akkor is termeltet ik untig elég, ha vasárnap 
munkával nem foglalkoznak. 

De belenyúlt a liberális "állam a keresztény egyáz-
nak az előt t , soha kétségbe nem vont tanítói jogába is. 
Belenyúlt a liberális állam egyik-másik egyháznak a 
dogmáiba is, akkor, a midőn kiházasságot is magához 
ragadta, akkor, a midőn kimondta a liberális állam, hogy 
az egyházilag megkötöt t házasság, a mely pedig eddig 
századokon át mindig jó volt az állam részére is, előtte 
semmis és ebben van a sérelem. Azt én értem, ha állami 
okokból, az állami kormányzat megköveteli, hogy a kik 
házasságot kötöttek, azok ő előtte is bejelentsék ezt, de 
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hogy kimondja azt, — nem akarok erre hosszasabban ki-
terjeszkedni, — hogy az egyházilag megkötött házasság 
előtte nem házasság, ez sértő a vallásra, sértő mindazon 
egyházakra, melyeknél a házasság szentség és dogma. 
(Igaz ! Ugy van ! a baloldal hátsó padjain ) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TGDOSITÁSOK. 

Budapest, ápr. 3. Az autonómiáról. — 
A katholikus közvélemény kipuhatolására, megálla-

pítására törekszünk. Ebben segítség által nagy jó szolgá-
latot végez a kath. sajtó. Múltkor bemutattuk a „M. A." 
nyilatkpzatát. Ma ismertetjük az „Esztergom" tájékozta-
tását és irányítását. Idézzük pedig szórul-szóra, mert az 
a czikk megerősíti a mi mult alkalommal röviden jelzett 
álláspontunkat és különben is megérdemli, hogy az egész 
országban újra és újra olvastassék. Czime a „A kultusz-
miniszter átirata." Szövege ez : 

„Wlassics Gyula átirata a bíboros herczegprimáshoz 
a katholikus autonomiai kongresszus egybehivásának ügyé-
ben, az autonomia több mint negyed század óta vajúdó 
ügyét ismét napirendre tűzte. A további lépést a miniszter 
természetszerűleg a püspöki kartól várja, a mely kétség-
telenül, legfontosabb tárgya lesz a jövő hónap elején 
Összeülő püspöki konferencziának. 

Ránk az autonomia ügyének megfigyelése azt a 
benyomást ttszi, hogy az njra megindulandó autonomiai 
mozgalmak iránt, valami vérmes reményt nem táplálhatunk. 
Tartunk tőle, hogy a kormány s vele együtt természetesen 
az országgyűlés akadályokat fog gördíteni az autonomia 
katholikus és egyházias szellemű megvalósulás* elé, nem 
hajlandó a vallás és tanulmányi alapot kiadni, s nem áll 
el a püspök kinevezések eddigi uzusától. Újra és újra 
meg fog mdulai a sok huza-vona, az alapok természeti 
megvizsgálása a főkegyúri jog gyakorlatának ad absurdum 
agyonmagyarázása, s a katholikusok arra ébrednek, hogy 
a kormány kezében az autonomia tulajdonképen a püspöki 
kar mumusa lesz. Ha a kongresszus ugy alkotja meg az 
autonomiát, hogy a kormány a katholikusokat markában 
tartsa, őket eszközül fölhasználja, akkor meg lesz az autono-
mia. De ha a kormány látja, hogy a vele ellentétes álláspont 
jutDa érvényre, akkor az autonomia újra megreked, s marad 
minden a mint volt. Félünk, hogy magában az összehívandó 
kongresszusban sem lesz egységes szellem, ismétlődni fog 
az 1871 -ki szellem demonstrativ iránya az egyház érde-
keivel szemben. Előre látjuk, hogy hitsorsosaink közül 
sokan fogják hangsúlyozni, hogy ők „liberális katholiku-
sok", s a szabadelvüség hamis zászlajával sok visszaélést 
követnek el. Daczára azonban az aggályoknak, az auto-
nomia megalkotását meg kell próbálni, meddőségben ma-
radni tovább nem lehet. A kormánytól kérni kell, hogy 
az 1871-ki tervezetre tegye meg észrevételeit, s közölje 
azt az újból összehívandó kongresszussal. A választások-
nál aztán gondoskodni kell az iránt is, hogy „liberális 
katholikusok" ne lehessenek tagjai az autonómiának, kik 
az egyház kormányzását is maguknak követeljék. Nem a 
híveknek, hanem a pásztoroknak, az apostoloknak mon-
datott: tanítsátok és legeltessétek bárányaimat. Az egy-

ház soha se vonta el hiveit az egyház oly ügykezeléseitől, 
melyek a papi rendet nem szükségképpen követelik. Hi-
szen régente a kisebb rendek tiszti körét is a világiak 
foglalták el az egyházban. Világiak a templomatyák, 
világi a kegyúr és a püspökhöz hasonló jogot gyakorol, 
midőn plébánost nevez; világi a fejedelem és a pápához 
hasonló jogot gyakorol, midőn püspököt nevez. Rómában 
az egyházi kongregácziók hivatalában mennyi világi van 
alkalmazva. Nem folyt-e be nálunk Magyarországon az 
állam számos egyházi ügybe ? Sőt az autonómiában az 
egyház nemcsak nem idegenkedik befolyást nyitni a vi-
lági hiveknek, haném oly széles működési tért nyújt, mi-
lyenre sehol a világon nem találunk példát. Tehát, ha az 
egyház elmegy az engedékenység végső határáig, joga is 
van követelni, hogy : ne tolakodjanak be az autonomiába 
olyan férfiak, kik az államot felmentik az Isten és egy-
ház iránti kötelességtől, kik félnek a püspöki kormány-
hatalomtól, kik első sorban hazafiak és csak azután ka-
tholikusok, kik előtt többet ér a jelen, mint a menny-
ország ; kik beszélnek vallási érdekről, de hallgatnak a 
kath. érdekről; kik elválasztják a papságot az egyháztól. 

Bármily ellentét az egyház ellen, a hit elleni har-
czot jelenti és ha ilyen harczot jelent és ha ilyen harczos 
emberek vannak az autonómiában, akkor az egész auto-
nómiára ellehet mondani : Ignotos fallit, notis est derisui. 

Mar pedig az az autonomia mit jelent és mi annak 
a jogköre ? 

A kath. autonomia az egyház világi vonatkozású 
ügyeinek saját törvényes organumával való kezelését jelenti, 
melyben magánérdek, velemény, a nagy általános czélnak 
alárendelendő. Jogkörét pedig a következő világi vonat-
kozású ügyek képezik: 1. A kath. egyház köz- és magán-
jogaira felügyelni. 2. A kath. egyházat az állammal 
szemben képviselni. 3. Az egyházi közvagyont nyilván-
tartani, kezelni és a szegényebb ellátású papság illő 
ellátásáról gondoskodni. 4. Ájtatos alapítványokat a hagyo-
mányozok czéljai szerint ellenőrizni. 5. A kath. iskola 
vagyonát, annak ügyét és az ifjúság neveiéséta főpásztorral 
egyetértőleg biztositani és védeni. 6. Mindannak elhárításá-
ban, mi a vallás erkölcsi élet kifejtésére akadályozólag 
hatna, a püspöki karral vállvetve működni. 7. Az állam 
túlkapásai ellen védőleg fellépni és mindennemű ka^h. 
intézetet, társulatot támogatni. 

Ha ily ügyek tartoznak az autonomia jogkörébe, nem 
közös ügye-e az a papnak ugy, mint a világi katholikusnak ? 

Es lehet-e üdvös a közös ügy munkálása, ha a két 
fél egyike az egyház szellemével és czéljával homlok-
egyenest ellenkező elveket vall ? 

Ezért tartjuk mi lényeges kérdésnek, hogy az auto-
nomiai kongresszus, kikből és milyen férfiakból alakuljon 
meg. *) 

A papság és világiak között oly gyengéd viszony-
nak kell léteznie az autonomián, amilyen szoros az össze-
köttetés az atya és családtagok között. 

*) Mult számunkban már megtettük azt az inditványt, hogy 
ha elvül elfogad tátik az, hogy a világiak 2/3 többségben legyenek 
képviselve, akkor felerészok az egyliáz-patronusok köréből a püspöki 
kar kijelölése alapján neveztessék ki a legfőbb patrónus által. 
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Ha egyházellenes párt nem lesz az uj autonomiai 
kongresszuson, akkor nyugodtan bemehetünk az autono-
mia megvitatásába, mi azt hiszem, minden jó katholikus 
imaszerű óhaja. 

Megbízható autonomiai képviselőket választani, ez 
legyen az első dolog, ez iránt kell már most agitálni s 
munkálkodni. 

Eddig a magyar katholikus egyház nagyon közönyös 
s túlzott türelmű volt az elkereszténytelenitő törekvések 
ellen. A katholikusok igen nagy része nem. látszott helye-
sen fölfogni a küzdelem horderejét. Ha saját vagyonunkat, 
egészségünket föláldozzuk jó barátainkért, ez igenis erény 
De hitvallásos elveinkben, örök üdvösségünket czélzó 
törekvésünkben, Istenért és Istenben önzőknek kell lennünk-
A hitet nemcsak érezni, de külsőleg is meg kell vallanunk, 
cselekedeteink által. Ennek lanyhasága okozza, hogy 
világi katholikusaink soraiban a valódi hithű és meg-
győződésű katholikusok száma ki nem elégitő. 

Nagy a mulasztás világi katholikusainknál, de e 
mulasztásért javarészben a papság is felelős. A papságnak 
lenne ugyanis hivatása s kötelessége az intelligencziához 
tartozó katholikusokat azon meggyőződésre vezetni, hogy 
ők is tartoznak kezet fogni a vallás szent érdekeinek elő-
mozdításában. Valljuk meg azonban őszintén, lássuk be 
minden harag nélkül, a papság a tettek aratása idején 
gyakran igen is szunnyadozott s hogy a mindennapi kerék-
vágásból ne legyen kénytelen kitérni, önámitásul azzal 
nyugtatta meg lelkiismeretét, hogy a dolog nálunk ugy 
sem mehet annyira, hogy majd a papokat vallásos műkö-
désükért ugy üldözzék, mint az alávaló zsebmetszőket. 

Nincs még meg a papság egy részénél a kellő ösz-
szetartás, erély, ügyszeretet és buzgalom elleneink törek-
véseinek ellensúlyozására. Es itt szólunk ugy a fő- mint 
az alsópapságról. Ha valaki közülök felébred s akcziót 
indit, legfőbb ellenségei akárhányszor saját paptâçsai. Ha 
valaki közülök valamit akar létrehozni, a kik nem támo-
gatják, azok akárhányszor saját paptársai. Vannak, kik a 
papság aszketikus alapelvei miatt alkotnak ellenzéket. A 
helyzet 1 — 2 éve, az, igaz valamit javitott ezen lethargián 
is, de még akár hány papot ismerünk, sajnálattal, kik a 
jelenlegi mozgalmakkal szemben is passivitást ajánlanak, 
kik elitélik a defenzív katholikus akcziót, a meghunyász-
kodó bárány türelmet helyeslik, közönyösek az egyház-
politikai áramlat iránt, perhorreskálják, hogy a papság 
felvegye a keztyüt a liberálizmussal szemben, megvetik a 
jelenlegi katholikus sajtó organumait, paroláznak hitünk 
báránybőrbe bujt farkasaival, egy pár zsák búzáért, ki-
tüntetésért felülnek a liberális uraknak s a katholikus 
ügybarátok felszólalásaira azzal felelnek : hogy a vallás-
nak semmi köze a politikához, hanem a választásoknál 
azért „melegen" támogatják a liberális képviselőket, libe-
rális választási proklamácziók alá írják nevüket, fellép-
nek pártonkívüli liberális képviselőknek, valami koncz 
fejében, pl. aranykereszt, kanonia, javadalmas apátság 
vagy jó plébánia. 

Meddig a papság hivatása apostoli tudatára nem 
ébred, addig a „jó" katholikusok grasszálása az autono-
mia szervezésében se fog megszűnni. Nem szabad fatalis-
táknak lenni nem tanakodni, ankettirozni, hanem csele-

kedni kell, még pedig észszel és hévvel. Operamini donec 
lux est, quoniam advesperascit." 

Budapest, márcz. 30. A bíboros hgprimás szent-
István-társulati beszédének hatása a szabadelvű tábora. II. 

A zsidó lapok magatartása annyiban elütő a „jó" 
katholikusok által szerkesztett vagy a protestánsok által 
sugallt szabadelvű lapokétól, hogy a zsidó lapok nem 
alakoskodnak, nem színlelnek tisztelet és meghajlást, haDem 
nyilt szavakkal és világosan kifejezik semmibe vevését az 
Istenhez való visszatérés keresztény riadójának. 

Legmesszebb ment a fitymálásban a „Pesti Hirlap" 
A mit a primás mint nemzetölő lelki bajt leleplezett, s a 
mi ellen a primás tanítása szerint nincs más orvosság, 
mint a visszatérés Istenhez, azt a „P. H." „csak ethicai 
láz"-nak, oly annyira muló és csekély bajnak tartja, hogy 
azon maga a szabadelvű párt is képes segiteni, sőt már 
is segit „föltétlenül megbízható államférfiak (vájjon kik 
ezek?!) csöndes helyeslése mellett", Istenhez való vissza-
térés nélkül. Tehát „múlékony erkölcsi láz" az egész ; 
nemcsak nem halálos az a nemzetre nézve, mint a pri-
más mondta, sőt jótékony, mert „regenerativ." A corruptió 
az elistelenedés, az elvallástalanodás — „regeuerativ", 
ujjászülesztő dolog! Bis. ten. „Az egész ethikai láz a 
beteg fényes felgyógyulásával fog nemsokára végződni. " 
— Istenhez való visszatérés nélkül ! Szerencsétlen fenhé-
j ázás és ámítás ! 

Érdekes a „Pesti Napló" okoskodása, azé a „P. N."-é, 
a melyben valaha a tiszta magyarság szine-java ragyog-
tatta elméjének világosságát, ma pedig zsidó közkereseti 
társulat megbízásából Neményi Ambrus vezérlete alatt a 
zsidó magyar műveltség hirdeti a keresztény társadalom-
nak az ő oktatásait és verdiktjeit. A „P. N." ide vonat-
kozó vezérczikke, melynek „A beteg emberiség" czimet 
adta, nem csekélyebb igénynyel lép fel, mint hogy őt „az 
európai emberiség túlnyomó többségé"-nek tolmácsául 
tekintsük s nyilatkozatát az európai emberiség verdiktjé-
nek vegyük. Hát nem veszi észre a zsidó lap, hogy az 
az európai emberiség, például Bécsben, hogyan kezdi 
lerázni magáról a közügyek felfogásában és kezelésében 
a zsidó gondolkodás hegemóniáját és a zsidó pénz érde-
keinek uralmát s hogyan tér vissza az Istenhez és a ke-
reszt megbecsüléséhez? Azt mondja a „P. N.", hogy még 
a római császárság legsötétebb időszakában sem volt ak-
kora „erkölcsi elvetemültség", mint a 15. és 16. század-
ban, pedig akkor, úgymond, az emberiség „nem távozott 
el az Istentől." Kérünk egy kis distinctiót. Az összeha-
sonlítás sántit. A pogány római birodalmat menthetetlenné 
tette az ő romlása : mig a 15. és 16-ik század „elvete-
mültségé"-ből ime mily fényes czivilizácziót fejtett ki a 
keresztény népekben rejlő haladásra hajtó erő. Aztán 
a 15. és 16. valamint a most pusztító romlás épp azért 
volt és marad romlás, mert távozás az Isten tanításától 
és törvényétől. Mert kérem szépen, nem akkor teszi 
ám az emberiség az Isten felé a legnagyobb haladást, 
mint a „P. N." mondja, mikor az emberben „ember-
becsülés" czimén dédelgeti az emberi önkény orgiáit, 
hanem mikor az emberi szenvedélyekbe meghódolást önt 
be az Isten végzései előtt. 
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A „N. Pester Journal" czikke az u. n. német 
kathedrai liberalizmus valamely reál-encyklopédiájának 
bű kivocatolása. A primás beszédét szabályszerű syllo-
gizmusra vezeti vissza. A syllogizmus három tétele a 
következő : P. Major. A modern állam telve van ellen-
ségeskedéssel az egyház iránt. P. minor : A modern 
állam által elkereszténytelenitett társadalom rettentően 
szenved a vallásosság szorongattatása miatt. Gonclusio : 
Állitsuk tehát vissza az egyház jogait, és meg fog szűnni 
minden áldatlanság. 

Vájjon mit gondol az olvasó, hogy végez a Journal 
a két praemissában foglalt világos tényekkel? 

Vakmerően tagadja, hogy igaz lenne a két praemissa ; 
de azért mégis azt mondja, hogy „meggyőződéses pap-
nak" másképp nem is lehet tanitani mint a mint a 
praemissák mondják. 

A kik nyilvánvaló tények ellen tusakodnak, azokkal 
okok segélyével nem lehet győzni: azok ellen döntő 
tényező, épelméjűség esetén, csak egy, — a vis major lehet. 

? ? 

V E G Y E S E K . 
— A szabadság és igazságosság hazája. Hol van 

ez? Kifogástalanul e földön sehol; lehető megközelítésé-
vel az eszménynek — Angolországban. Ott a franczia 
forradalom által Európára rázuditott államomnipotenczia 
sehogy sem tud gyökeret verni. Az állami hatalom ott 
tiszteletben tartja a polgárok emberi szabadságait s igyek-
szik minden jogos igénynyel igazságosan bánni. Példa rá 
a legújabb iskolai törvény. Az angol állam nemcsak nem 
tartja magát egyedüli tanitó hatóságnak. Sőt legfőbb t? -
nitó és nevelőnek sem tekinti magát. Az egyének, társu-
latok, községek, egyházak tanitási jogát tiszteletben tartja, 
ápolja és támogatja. A legújabb iskolai törvény szerint, 
melyet már a felsőház is megszavazott, az állam, ha vala-
mely czéljának különben megfelelő iskola bizonyos számú 
tanulót kimutat, az állampénztárból segitséget ad vallás-
különbség nélkül. Ezentúl tehát a kath. iskolák is állami 
dotáczióban fognak részesülni. Nagy haladás ez a szabad-
ság és igazságosság utján. 

— A német katholikusok ezidei nagygyűlése, a 
44-ik, Bajorországban, Landshutban lesz. Templom Lands-
hutban van elég ; de helyiségek gyűlések tartására nincse-
nek kellő nagyságúak. Ilyenkor a német katholikusok 
ugy segitenek magukon, hogy deszkákból és gerendákból 
ideiglenesen óriás fedett helyiséget építenek a nagy ülések 
számára. Mert ezek a német nagygyűlések a szó teljes 
értelmében egész Németország katholikus^inak igazi nagy-
gyűlései. Egész Németországból és különösen az ülés 
helyével szomszédos vidékről 6—10.000 ember jön össze 
tájékozódni, nyilatkozni és tevékenységre szerveződni. 

— Püspöki fö lszente lések Császka György kalo-
csai érsek nemsokára kettős püspöki konszekrácziót fog 
végezni. Húsvét hétfőn szenteli ugyanis fel Ivánkovics 
Jánost rozsnyói és május 1-én gr. Maüátli Gusztávot 

erdélyi segéd püspökké. Az előbbi aktusnál gróf Desseívffy 
Sándor csanádi püspök és Majorossy kalocsai fölszentelt 
püspök, az utóbbinál pedig dr. Steiner Fülöp székes-
fehérvári püspök és Boltizár esztergomi felszentelt püs-
pök fognak Császkáuak segédkezni. 

— Nekrolog. Apa Benedek Ignácznak, a mult hó 
27-é°, Győrött elhunyt nyugalmazott sz. Benedek-rendi 
tanárnak, gyönyörű, sok tekintetben tanulságos emlékezést-
szentelt a „D. H"-ban rendtársa Acsay Ferencz. Az elhunyt 
hazafisága különösen oly tüzes és lángoló vala, hogy 
egyik református vallású tanitványa, a ki most már orszá-
gos celebritás, Beöthy Zsolt, egy ünnepély alkalmával 
megvallotta, hogy hazaszeretetet, igazít, Apa Benedektől 
tanult. „Bár az egész rend iránt, úgymond, hálával és 
tisztelettel viseltetem, szivem legmelegebben mégis kedves, 
felejthetetlen tanáromért hevül, akinek sokat, s előttem a 
a legfőbbet, az igazi hazaszeretetet köszönöm. Nem volt 
tanárom a ki rám mélyebb hatást gyakorolt." 

— Hitvalló, hitvallás. Droste Kelemen kölni érsek, 
mikor a porosz állami hatalom elfogatta, hogy börtönbe 
zárja, felkiáltott: Hála legyen az Istennek, erőszakhoz 
nyúlnak ! Ez az eset jut eszünkbe, midőn annak a következ-
ményei fölött gondolkodunk, hogy Miller Józsefet, az „Alkot-
mány" igazgatóját illetve főszerkesztőjét, a székesfejérvári 
egyházmegye jeles papját, az esküdtszék verdiktje alapján, 
a törvényszék a polgári házasság elleni izgatás czimén 1 
havi államfogházra és 300 frt pénzbirságra Ítélte. 

— A kalocsai érsek bérmautja. Császka György 
kalocsai érsek ur idei bérmautját már megállapította. Egy-
házmegyéjének Tisza-menti községeiben fogja kiszolgál-
tatni a bérmájás szentségét. Bérmautját junius hó 1 én 
Adán kezdi. Ó-Becsén két napig tartózkodik junius 4-én 
és 5-én. Az ó-becseiek nagyban készülnek fogadtatására, 
annál is inkább, mert valószínű, hogy ugyanakkor lesz 
a külvároson tervezett uj templom alapkő-letétele, a 
melyhez a bőkezű főpásztor is nagy adománynyal 
járult hozzá. 

— Papszentelés Pécsett. Troli Fereücz káptalani 
helynök ur felkérte Mailáth Gusztáv gróf erdélyi segéd-
püspök urat, hogy püspökké való fölszenteltetése utáni 
napokban Pécsett a szokásos papszentelést végezni szíves-
kedjék. A gróf püspök pécsi tartózkodása alatt Troli 
püspöknek s káptalani helynöknek lesz a vendége. 

— A szombathelyi missió, melyet az ottani megyés 
püspök ur rendeztetett a mult héten az ottani a székes-
egyházban, rendkívül népes volt. A prédikácziókat mindig 
óriás közönség hallgatta s a hivek közöl öt ezernél 
többen járultak a szentségekhez. Ez az igazi hitélet ! 

— Jézus szt. gyermekségének társulata. Czélja 
tudvalevőleg a hitterjesztés. Mint a most megjelent évi 
jelentésből értesülünk, e czélra az egész katholikus 
világból 1.397.641 frt gyűlt össze az 1895-ik évben, 
mely összegnek két harmadrésze Franczia- és Németor-
szág adományaiból jön be. A mult évben Magyarország 
9101 frtot adott e czélra. Ausztria több mint 70 ezer 
frtot. E társulat 19 év óta áll fenn Magyarországban s 
ezóta befolyt körülbelül 140 ezer forint. Több mint 400 
ezer pogány gyermek kereszteltetett meg és csaknem 
200,000 nyert keresztény nevelést ezen szent mű alamizsnáin. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
ÖTVENHATO 

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

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K ÉVFOLYAM. 
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Isten szolgáinak boldoggá- és szentté avatása. 
Beatificatio et Canonizatio Servorum Dei. 

(XIY. Benedek pápának hasonló czimű munkája nyomán.) 

II. 
Valakit szent (sanctus) vagy boldog (beatus) 

gyanán t külső t isz te le t te l i l letni nem szabad a 
pápa engedelme nélkül, ha az az életben csodá-
ka t művel t volna is. Cap. Audivimus, 1. de Reli-
quiis et venera t ione Sanctorum. 

Szentnek (sanctus) és külső, egyetemes 
t i sz te le t re mél tónak, érdemesnek egyedül azt és 
mindaz t szabad és kell t a r t anunk , k i t a pápa a 
szenteknek la j s t romába, sorába, ünnepélyesen és 
az egyházi törvények szerint bevezetet t . 

Boldognak (beatus) mondat ik az és csupán 
az, ki t a pápa különös engedélye folytán a világ-
egyház egyes részeiben, egyes szerzetes rendben, 
vagy egyes helyen, m in t olyat t iszte lnek, ki a 
mennyei dicsőségbe e l ju tot t . 

A szent téavatás (canonizatio) t e h á t szoro-
san véve az apostoli szent széknek nyilvános 
Ítélete, ha tározata , valakinek életszentsége és 
mennyei dicsősége felől, k i t a szertar tások ün-
nepélyes pompájával a szenteknek la j s t romába 
vezet és az összes küzdő egyháznak külső, nyil-
vános t iszteletére érdemesnek t a r t és jelent ki. 

A boldoggáavatás (beatificatio) pedig sza-

batosan kifejezve abban áll, hogy a pápa meg-
engedi, hogy valaki t egyes egyházakban, szerze-
tes rendben, vagy egyes helyen külső t iszte le t te l 
illessenek, m in t olyat, ki életszentsége folytán a 
mennyei dicsőségbe e l ju to t t . 

Ugy a boldoggá-, m in t szent téavatásnak két 
módja van, t. i. az u. n. beatificatio et, canoni-
zatio aequipollens (hasonló értékű) és a beatifi-
catio et canonizatio formális (rendszeres). 

A beatif icatio et canonizatio aequipollens 
(hasonló értékű) abban áll, hogy a pápa elren-
deli, hogy Is tennek valamelyik szolgáját (Servus 
Dei), k i t már régen külső t isztelet te l i l letnek 
és ki erényekkel és csodákkal tündöklik, min-
den birói vizsgálat (processus) és i télethozás 
nélkül, és mellőzve a szokásos szer ta r tásokat 
egyes egyházakban, m i n t boldogot, vagy min t 
szentet külső t iszte le t te l illessenek, a zso-
lozsmának elmondása és a szentmisének fel-
ajánlása által . Ily Canonizatio aequipollens foly-
t án tiszteljük, min t szenteket, pl. sz. Is tvánt , az első 
apostoli magyar királyt , XI. Incze pápa rende-
letéből, szent Venczelt, XIII. Benedek rendeleté-
ből, szt. VII. Gergely pápát , XIII . Benedek ren-
deletéből és sok mást , k iket felsorol XIV. Be-
nedek : Beatific, e t Canoniz. Servor. Dei, lib. L 
cap. 41. — Cf. Luc. Fer ra r . Prompt . Bibl. s. verb* 
Cultus Sanctorum. 
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A beatificatio et canonizatio formális (rend-
szeres) ügymenete (processus) az apostol i szent-
széknek jelenlegi intézkedése folytán, szabatosan 
összeállitva, a következő: 

A boldoggá- és szent téavatás i ügyekben 
vagy hitvallóról (confessor), vagy vér tanúról 
(martyr) van szó és vagy VIII. Orbán pápának 
(1625. márcz. 13. és 1634. julius 5. megjelent) 
decretumai előtt i időben, vagy azok u t á n kerül-
tek tá rgyalás a lá ; továbbá lehetnek olyan ese-
tek . midőn a tá rgyalás előt t a boldoggá- vagy 
szent té ava tandót külső t isz te le t te l nem i l let ték, 
vagy lehetnek kivételes esetek. 

A kivételes esetek a l a t t azt kell é r tenünk, 
hogy VIII. Orbán pápa meg t i l t o t t a ugyan a 
külső t iszteletet azok i ránt , k iket az apostoli 
szent szék boldoggá- vagy szent té nem a v a t o t t ; 
de kivet te e t i la lom alól azokat, k ike t ilyen 
külső t iszteletben részesí tet tek már emlékezetet 
meghaladó idők óta, vagy a római szent szék 
tudtával , vagy a congregatio engedelmével. 

Ha hitvallóról (confessor) van szó, a fenn-
eml i t e t t decretumok u tán i időkben és eddig a ; 
boldoggá- vagy szent té ava tandót külső tiszte-
let tel nem i l le t ték : i lyen ügyekben az apostoli 
szent szék nem szokta végezni az első vizsgálatot 
és csak akkor veszi tárgyalás alá az ügyet , ha 
az erényekről és csodákról szóló hir ( fama vir-
t u t u m et miraculorum) be van igazolva és egy-
szersmind be van bizonyítva az is, hogy eddig 
az illető, Is tenszolgája (Servus Dei) i rán t külső 
t isz te le te t nem tanús í to t tak . 

Az ilyen elővizsgálatot a püs ök (ordina-
rius) tel jesi t i és pedig t a r t a püspök egy vizs-
gá la to t (processus) az erények és csodák fölöt t 
á l ta lában és egy másikat azon ügyben, váj jon 
eddig az illető, Is ten szolgája (Servus Dei) i r án t 
a külső t iszteletet nem tanus i to t ták-e ? Azután 
Í té le te t hoz a fölöt t , hogy VIII. Orbán pápának 
decre tuma i rán t tar tozó engedelmességhez hiven, 
eddig a külső t i sz te le te t nem volt nyi lvání tva ; 
ezen í té le tnek elmulasztása esetében a Congre-
gat io ss. Ri tuum kényszer i thet i a püspököt arra, 
hogy ezen í té le te t meghozza, mikén t azt a tör-
vény parancsolja. 

A mai szokás szerint azonban a második 
vizsgálatot, t. i. de cultu non exhibito, a püspök 
mellőzheti, amennyiben ezt a római szent szék 
egy külön, e czélra delegált b izot tságnak tehet i 
kötelességévé és azután a Congregatio ss. Ri tuum 

hozza meg VIII. Orbán pápának decre tuma i r án t 
ta r tozó engedelmességgel a fe le t t az Ítéletet. 

A megyés püspöknek (ordinarii) elővizs-
gá la ta i t t a r t a lmazó ügyira tok Rómába küldet-
nek a Congregatio ss. Ri tuum t i tkárához, ki 
azokat á tad ja a Congregatio jegyzőjének. 

Ezután a Postula torok a rendes gyűléshez 
(congregat . ordinaria) fo lyamodnak ós a t tó l kérik, 
hogy bontassanak fel a püspök áltnl fel terjesz-
t e t t ügyira tok ; az ügyi ra toknak felbontása, meg-
idéztetvén ezen alkalomból a P romotor fidei és 
néhány tanú, — a Congregatio ss. Ri tuum kar-
dinális Praefec tusa előt t tör ténik ; miként azt egy 
1650. év decz. 3-án k iadot t decretum rendeli. 

Most delegál ta t ik a pápa ál tal egy kardi-
nális, min t az ügynek eléadója (Relator Causae), 
azután megválasztat ik vagy az eléadó kardinális, 
vagy a kardinális Praefectus által a tolmács 
( interpres) és a könyvek átvizsgál ója (Revisor 
operum) és mindenek előt t á tvizsgál ta tnak az 
I s ten szolgájának (Servi Dei) munkái , ha eset-
leg ilyeneket, i r t volna. 

Ha a munkák á tv izsgá l ta t tak és jóváhagyat-
tak, — az ügyi ra toknak a püspök (ordinarius) 
ál tal Rómába való felküldésétől számitot t tiz év 
múlva kerül a dolog a s ignatura Commissionis-
hoz ; illetőleg jön előjegyzésbe a tárgyalásra. 
Ezen előjegyzés tényleg megtör ténvén, (de nem 
midőn még csak kérelmezték azt,) kezdi meg 
tu la jdonképpen az apostoli szent szék a tárgya-
lást és akkor szűnik meg a megyés püspöknek 
további működése. 

A Signatura Commissionis t ehá t megkezdi 
az apostol i szent szék előt t a tárgyalást . A 
tá rgyalás pápai tekinté ly a la t t először afelet t 
tör ténik , váj jon a kérdésben lévő Isten szolgája 
(Servus Dei) i rán t a külső t isz te le te t valóban 
nem tanus i to t t ák -e ? Az erre delegált biróhoz e 
fö lö t t Í téletet , föltéve, hogy a püspök (ordina-
rius) ezen i té le thozást elmulasztot ta volna. Az 
ügyira tok ismét visszaküldetnek Rómába; ezen 
ügyiratok, m in t már fennebb is ér intet tük, VIII. 
Orbán pápának decre tuma szerint a Pro tonotar ius 
jelenlétében bon ta tnak fel. Miután a Congrega-
tio ss. Ri tuum rendes gyűlésében (cougr. ordinär.) 
approbál ta akár a püspöknek (ordinär.) akár 
pedig a delegált bírónak (delegat.) a fölött hozot t 
Í téletét , hogy a külső t isztelet az Isten szolgája 
i r án t eddig nem volt tanús í tva : a Postulatorok 
ugyanezen Congregatiótól kérelmezik a megbízó 
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levele t ( l i t teras remissoriales), hogy a vizsgálat 
ta r tassák meg a szentség hire és a csodák (fama 
sanct i ta t i s miraculorum) fö lö t t á l ta lánosságban. 
E megbizó levelet (Rómából) három püspökhöz 
intézik azon záradékkal , hogy legalább ke t t en 
végezzék a tárgyalás t , — és csupán azon eset-
ben szokás az ily megbizó levelet egy püspök-
höz intézni, midőn arról van szó, hogy t, i. a 
nyilvános t iszteletet nem tanus i to t t ák -e ? ha az 
Ordinarius ezen i rányban a v izsgá la to t elmulasz-
t o t t a volna, mikén t erről már fennebb szólot tunk. 

(Folytatjuk.) 

A gyóntatószékről 
K. L. Magyarországon sokat j á r t missioná-

rius, ki hazánka t minden i rányban ismeri, sok 
templomban sokat gyón ta to t t s az a lka lmat lan 
gyónta tó székektől sokat szenvedett , már évek-
kel ezelőtt m o n d á : bár i rna egyszer valaki a 
lapokban, hogy hivja föl az i l letők figyelmét a 
gyóntatószékek i ránt . 

I t t a sz. böj t és a húsvét i időszak, mikor 
gyakoribb a gyón ta t á s ; e körülmény is, vala-
min t sa já t tapasz ta la ta im is serkentenek, hogy 
ezzenel tel jesi tsem a hitbuzgó missionárius 
kívánságát . 

Lényeges kellékeit a gyónta tószéknek meg-
határozza a „Rituale Roman um" 8. pon t j a : 
„Habeat (sacerdos) in ecclesia sedem confessio-
nalum, in qua sacras confessiones excipia t ; quae 
sedes patent?, conspicuo et apto ecclesiae loco posi-
ta crate perforata inter poeitentem et sacerclotem 
sit ins t ruc ta" 

Lá tn i ebből, hogy a ka th . egyház a g y ó n t a t ó -
szék i rán t ha tározot tan intézkedet t , a mely intéz-
kedés éppen ugy kötelező, min t a Rituale egyéb 
rubr ikája . 

Hogy a gyóntatószék a templomban legyen, 
következik különben m á r a „rit. rom. de Sacr. 
Pan. 7."-ból, hol az van elrendelve, hogy a 
pap „in ecclesiae, non au tem in pr iva t i s aedi-
bus audiat confessiones csak „rat ionabil is 
causa" engedi meg ez utóbbit , a milyen néze-
tünk szerint volna a pap beteges volt a tél i 
időben, vagy mikor concursus van s egyál ta lán 
a t emplomban már nincs hely gyónta tásra stb.; 
de ki van kötve, hogy ekkor „s tudeat id decenti 
ac patenti loco praes tare" ; é r the tn i ezalat t t isztán 
t a r t o t t szobát; hacs ik lehet, olyant kellene 
választani, melynek üveges a j t a j a van, hogy a 
künn állok lássák a gyónót. 

A t e m p l o m b a n álló gyóntatószék a kath. 
t emplomnak egyik specificus, jellemző tárgya. 
Az illő helyen álló gyóntatószék bizonyára 
komoly gondola toka t ébreszt a hivekben, ha a 
pap egyszer emlit i a gyónást a szószékről, a 
gyóntatószék min t megtes tesül t örökös fonog-
ráf szüntelen ismétl i a le lkipásztor szózatát. 
Kivételesen lehet tűrni , hogy a gyóntatószék 
külön peni tencziar iában, a gyónta tás ra beren-
dezett helyiségben, vagy a sekrestyében legyen. 
Ez u tóbbi t egy könnyen nem kellene tűrni . Oly 
igen csábitó butor az a gyóntatószék pajkos, 
minis t ránsok m u l a t t a t á s á r a ; kénye lmet szerető 
sekrestyéseknek szeme szintén r a j t a akad meg, 
ha valamely szőnyeget, minis te r ruhát , thuri-
bulumot, szente l tv iz tar tó t , gyón ta táskor hasz-
ná l t lámpát , kö rmene t i keresztet , kalapot, fölső 
kabáto t s i. t. h amar j ában el kell tenni, hogy 
útban ne álljon. Mindehhez ott , hol r i tkábban 
gyónta tnak , kelet i kényelemmel rakódik le a 
bámula t ra mél tó szentség kiszolgáltatásra szánt 
helyen hónapos por s rak ják fészkeiket, hálóikat 
az időjósló pókok. S ha esetleg akad kivételes 
időben gyónó, van i lyenkor sürgés, bar tvis , 
mentegefcődzés és akkora por, hogy majd bele-
fulad a poenitens és poenitent iar ius. Azután m e g 
lehetetlen, hogy olyan sekrestyében, melyben 
több pap fordul meg misézés véget t , ne legyen 
zaj, beszélgetés, s mikor egész délelőt t t a r t az 
isteniszolgálat, a járás-kelés állandó, s ily körül-
mények éppen nem ar ra valók, hogy előmozdit-
sák a compunct iót a gyónókban. 

Ha külön poenitentiaria van templom mellett? 
kétségkivül gondoskodnak arról az intézők, h o g y . 
legyen o t t a lkalmas hely az imádságra , pl. nagy 
feszület, téi delők, szentképek ; csúfja volna a 
poeni ten t ia r iának , ha az egyút ta l menedékhelye 
lenne az öreg szőnyegeknek, sz. Mihály-lovaknak, 
zászlók-, porolók-, kredencz-asztalok-, o l tá r te r i tők-
s minden egyébnek, a mi nem fér el a sekres-
tyében ; va lamin t hogy gondoskodnak arról is r 

hogy a gyóntatószékek ugy á l l janak vagy ugy 
legyenek berendezve, hogy a gyónta tó csak 
éppen azt hallja, ki nála gyónik. Lá t tunk poeni-
t en t i a r i i á t valahol ol tár mögöt t i alsó kórusban* 
ahol szék*"szék mel le t t áll ; s a hívek panasz-
kodtak, hogy o t t mindenki mindent hall. Ha 
szoros a hely, lehetne segiteni zárt gyóntató-
székek alkalmazásával, melyeknek berendezése 
annyiban különbözik a többitől, hogy a gyón ta tó 
és a gyónó részére szolgáló helyek üvega j td 

28* 
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által elzárhatók; igy könnyebben beszél a gyónó; 
könnyebben a gyóntató s a körülállók őket nem 
hallják. Ki ilyen gyóntatószéket készíttet, gon-
doljon arra, hogy a benlevőknek a gyónás 
ideje alat t is kell respirálniok, t ehá t hogy 
legyen a szék te tején nyilás a szellőzés 
czéljából. 

Sok helyen szokás az iskolás gyermekeket 
az iskolában gyónta tn i ; az iskola, igaz, rendesen 
fölszentelt hely, de mégsem alkalmas hely a 
szentségek kiszolgáltatására. Erre nézve is áll, 
hogy csak „ causa rationabilis" engedi meg. 
Vannak gyermekek, kik mig iskolába járnak, 
soha sem látnak belölről gyóntatószéket, mer t 
mindig iskolában gyónnak, s innen ha kima-
radnak, bizonyos tartózkodással nézik a gyón-
tatószéket, vagy egyáltalán csak iskolai dolog-
nak tekint ik a gyónást, melyre nem köteles, ki 
lábáról lerázta az iskola porát. Ne felej tsük: az 
ember főleg a gyermek, — ein Gewohnheits-
thier. Ahol rászorulnak az iskolára, legalább 
néha néha egy-egy osztályt vinnének a temp-
lomba. (Folytatjuk.) 

Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház márcz. 3-iki ülésében. 

(Folytatás.) 

De legjobban a hitfelekezetnélküliséggel sértette 
meg a liberális állam az egyházat. Erről talán felesleges 
is beszélni, egyszerűen hivatkozom arra, a mit Polónyi 
Géza t. képviselőtársam a múltkor mondott, a ki lelke-
sedéssel beszélt arról, hogy mily nagy kára van ebből a 
törvényből az országnak, nemcsak az egyháznak, mert a 
vallástalanság szabadságának törvénybe igtatásával ki 

* lettek nyitva azok a zsilipek, az az ut, a mely uton 
betódulhat korunk legnagyobb veszedelme hazánkba is, 
a szoczializmus, a mely nemcsak a munkát kerüli, hanem 
a vallásosságot is. 

Nem akarok a polgári házasság kérdésével hosszasab-
ban foglalkozni, inkább a tényekre akarok rátérni. Tény 
az, hogy katholikus szempontból ez sérti a vallást, a 
dogmát. Kijelentette ezt egyházunk legfőbb feje, kijelen-
tették ezt magyarországi püspökeink, lelkipásztoraink, e 
tekintetben pedig az ő szavuk irányadó mi ránk nézve, 
fölösleges tehát e felett vitatkozni. Azonban kell itt rövi-
den foglalkoznom azzal, a mit Hegedűs Sándor t. kép-
viselő ur mondott, előállván követeléssel a néppárttal 
szemben és kivánsággal a római szentszékkel, a pápával 
szemben. Azt kivánta a néppárttól, hogy az legyen annyira 
hazafias, mint például a belgák és francziák, a kik szépen 
megférnek a polgári házassággal ; a római pápától pedig 
azt kivánja, hogy legyen a Regnum Marianummal szem-
ben annyira méltányos és elnéző, mint a francziákkal és 
belgákkal szemben, a hol polgári házasság van. 

Én nagyon megütköztem azon, midőn oly tekintélyes 
egyén szájából hallottam azt a tanácsot, azt a követelést 
a néppárttal szemben hangoztatni, hogy a néppárt legyen 
oly hazafias, hogy nyugodjék bele a polgári házasságba. 
Hát ezen fordul meg t. ház, a hazafiassági kérdés ? A ki 
belenyugszik, az hazafi, a ki nem nyugszik bele, az nem 
hazafi ? Hát csak a liberális törvények meghozatala óta 
vannak ebben az országban hazafiak ? (Helyeslés balfelől.) 
Az előtt nem voltak hazafiak? Mi ugy vagyunk meg-
győződve, hogy akkor teljesítjük a haza iránt legjobban 
kötelességünket, midőn vissza akarjuk állítani azokat az 
alapokat, mely alapokon hazánk ezer év óta fennállott, 
(Igaz ! Ugy van ! balfelől) és mely alapokat a liberális 
párt az egyházpolitikai törvények meghozásával bontogatni 
megkezdte. 

A mi illeti a római szentszékkel szemben kifejezett 
kívánságát, a dolog ugy áll, hogy nagy különbség van a 
tűrés és belenyugvás között. A római szentszék türi ez 
állapotot Francziaországban, meg Belgiumban, itt is 
türi, mi néppártiak is minden alkalmat megragadunk arra 
nézve, hogy pártfeleinket kérjük, hogy a törvényt tisz-
teljék, a mig törvény, tűrjék azt, engedelmeskedjenek, de 
alkotmányos polgári jogunk az, hogy a nekünk nem 
tetsző törvények megváltoztatására törekedjünk. Ehez 
jogunk van. Ezeket kifántam csak röviden megjegyezni 
Hegedűs Sándor t. képviselőtársam észrevételére és kíván-
ságára, megtoldva még azzal, hogy én kormányzati böl-
cseségnek azt tekintem, hogy törekedjünk oly törvényeket 
hozni, melyekbe a polgárság ne kénytelen-kelletlenségből 
törődjék bele, hogy azokat ne csak tűrje, hanem 
bele nyugodjék azokba, mint olyanokba, melyeket jóknak 
és czélravezetőknek tart. 

A görök egyházak álláspontja a polgári házasság 
tekintetében azonos a katholikusokéval, nem is foglalko-
zom tehát ezzel bővebben. 

Más vallásuaknál a polgári házasság, nem lévén a 
házasság szentség, reájuk nem oly sérelmes ugyan e tör-
vény, de mivel ezelőtt a más vallásúak is mindig az ő 
templomukban, papjaik segélyével kötötték a házasságot 
és ezen körülménynél fogva ezen kötésben mintegy isteni 
szankcziót láttak, a házasság szent volt előttük, most is, 
szent, minden becsületes ember előtt szent. Ép ezért a 
hithűek, bármely vallásúak legyenek is, sérelmesnek tart-
ják magukra nézve a polgári házasságot. (Igaz! Ugy 
van! balfelől.) Hivatkozhatnám itt, hogy ezen házban a 
múltban is voltak, most is ülnek tekintélyes emberek, kik 
ellenezték a polgári házasságot, ugy a pártonkivüliek, 
mint a nemzeti pártiak részéről, azonban nem akarok 
azokra — az idő haladván — kiterjeszkedni. Csak még 
azt jegyzem meg, hogy a vallási kérdésekben illetékes 
tényezők nemcsak kath. részről, hanem az ország minden 
vallása részéről pálczát törtek a polgári házasság felett. A 
polgári házasság behozatala után Budapesten 71 rabbi tar-
tott ülést s azok egy szavazat ellenében kimondották, 
hogy a polgári házasságot ők sem tartják házasságnak 
és hogy a polgári házasság megkötése után a temp-
lomba jövő házaspárt csak jegyeseknek szólítják. 

Most történt, nem rég a református templomban, 
hogy Szász Károly püspök ur, midőn azt kérdezte 
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Soldos Sárikától, mi a neve, s az azt felelte : Beöthy 
Lászlóné, a püspök ur azt mondta neki : még nem, csak 
az egyházi kötés után ! A püspök ur tehát a főrendiház-
ban — nem keresem miért, mert nem szeretek a kulisszák 
mögé menni — megszavazta a polgári házasságot, de a 
templomban ő sem ismeri el. 

Miért hozta tehát be a liberalizmus a polgári házas-
ságot? Ezt Büsbach Péter megmondta annak idejéíi. A 
kit érdekel, olvassa el annak a füzetét. De, hogy mily 
indokok működtek közre, hogy e törvény csakugyan 
létesüljön, hogy még olyanok is elfogadják, a kik azt 
elvben ellenezték, arra nézve egy kijelentésre figyelmez-
tetem a t. házat. A főrendiházban e törvény tárgyalása 
alkalmával egy nagy befolyású egyén, az egykori berlini 
nagykövet, tehát olyan férfi, a ki ismerős a cselekedetek 
rugóival s az udvarnál grata persona, azt mondta : 

„Én ugyan elvileg ellenzem a polgári házasságot, 
de mégis megszavazom, mert e törvény a függetlenségi 
párt szétrobbantására fog vezetni." Tudjuk, hogy ez tény-
leg be is következett. Ha tehát az ember jobban megnézi 
a dolgot, rá jön, hogy a felső körökben mily argumen-
tumokkal ajánlhatták a polgári házasság behozatalát. Be-
hozták a polgári házasságot, a mely pedig — mint em-
iitettem — a felekezeteknek nem kell s a diplomatáknak 
sem kellett, csak bizonyos gyakorlati czélok elérése végett 
szavazták meg. 

Azzal argumentálnak a liberálisok, hogy szükség 
volt rá, mert az állam kötelessége gondoskodni arról, 
hogy azon jegyesek is egybekelhessenek, a kik egyházi-
lag nem léphetnek házasságra. En az okoskodást elfoga 
dom. Arról lehet beszélni, hogy a kisegitő polgári 
házasság szükséges. De miért ment messzebb a liberáliz-
mus odáig, hogy azokat is kényszerítse a polgári házas-
ságra, a kiknek az nem kell, a kik körülményeiknél 
fogva egyházi házasságot is köthetnek és csakis ilyent 
akarnak kötni ? Ezt az óriási többséget a kötelező pol-
gári házassággal arra rákényszeríteni, hogy olyant 
cselekedjék, a mi neki nem kell, a mi az ő lelkiismere-
tét egyenesen sérti, — engedjenek meg t. uraim, — 
akkor, midőn ezt teszi, a liberálizmus erőszakoskodik és 
zsarnokoskodik. (Helyeslés balfelöl.) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, ápr. 7. A polgári házasság revíziójának, 
bejelentése a t. házban. — 

Tegnap Molnár János, a néppárt elnöke, interpellácziót 
intézett az igazságügyi miniszterhez a btk. 172. §. 2. pontjá-
nak félremagyarázása ügyében. A néppárt elnöke fel-
használta ez alkalmat arra, hogy a t. háznak a polgári 
házasságról szóló törvény revíziójára vonatkozó országos 
törekvést mintegy hivatalosan bejelentse. A nagyjelentő-
ségű interpellate, bevezetésével együtt, igy szól: 

„Köztudomás szerint több eset merülvén fel ujabban, 
hogy a bíróságok azokra, a kik az úgynevezett polgári 
házasságot minden valláskülömbség nélkül, minden magyar 
honpolgárra kötelezőnek hirdetik ugyan, de a katholikus 
egyénre lelkiismeretben semmisnek tartják és vallják s 

éppen ezért, valamint egyéb okokból is vannak törvény-
könyvünkből való kiigazítását törvényes és alkotmányos 
uton sürgetik, ellene agitálnak, mint szokás mondani, 
izgatnak, ugy mint ez minden létező törvénynyel szemben 
jogos is, szabad is, hogy mondom az ilyenekre reá alkal-
mazzák a btkv. 172. §-ának 2i pontját, vagyis ugy bün-
tetik őket, mint azokat, a kik a házasság jogintézménye 
ellen tör tek: tisztelettel kérdezem az igen t. igazságügy-
miniszter urat : 

1. Helyesnek tartja-e ezen eljárást, avagy helytelen-
nek, ugy, a mint ez utóbbit a mult év szeptember hó 
30-án a főrendiház ülésén kijelentette? 

2. Ha csakugyan helytelennek tartja, szándékozik-e 
törvényjavaslatot terjeszteni a t. ház elé, mely minden 
kétségen kivül helyezze azt, hogy a büntetőtörvénykönyv 
172. §-ik pontjának azon szavai, hogy a „házasság jog-
intézménye ellen izgat," nem vonatkoznak azokra, a kik 
hirdetik és hangoztatják, hogy az úgynevezett polgári 
házasság valláskülönbség nélkül mindenkire kötelező e. 
hazában, hogy tehát annak engedelmeskedni kell, de azt 
a katholikusokra nézve lelkiismeretben semmisnek nyilvá-
nítják ki s azért annak törvénykönyvünkből törvényes és 
alkotmányos uton való kiigtatására törekszenek, lelkesí-
tenek s agitálnak ? 

Es 3. ha csakugyan szándékozik ilyen törvényjavas-
latot benyújtani, mikor fogja azt megcselekedni?" = 

Nagyvárad, ápr. 4. Schlauch Lörincz bibornok disz-
polgársága. •— 

F. hó 3-án, vagyis tegnap volt 50-ik évfordulója 
annak, hogy a nagyváradi 1. sz. egyházmegye főpásztorá-
nak 1857. ápr. 3-án az egyházi rend szentségét feladták. 
E ritka eseménynek ünneplése tudvalevőleg május 2-án 
fog megtartatni. Az ünnep emelésére Nagyvárad polgárai 
közt mozgalom indult meg az iránt, hogy ő emja a város 
díszpolgárává választassék. A közgyűléshez ez iránt beadott 
indítvány következőleg szól : 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 
Dr Schlauch Lőrincz bibornok, nagyváradi 1. sz. 

püspök ur ő főmagassága május hó 2-án áldozárrá szentel-
tetésének 50-ik évfordulóját ünnepli. 

Még ha egyszerű áldozár mutatja is be aranymiséjét, 
annak a hivő mint a mindenható különös kegyelmének 
örvendeni tud. 

Midőn azonban az aranymisés személyében mondhat-
nók nemzetközi és államjogi magas méltóság a legkivá-
lóbb egyéni tulajdonságokkal és legnemesebb társadalmi 
erényekkel találkozik, akkor az ily férfiúnak ünneplése 
nem szoritkozhatik csupán a hivők vallásos érzelmére és 
magán körére, hanem az ily kimagasló közjogi méltóság-
gal fölruházott egyén ünneplésére jogot nyer a társadalom 
is felekezeti ^különbség nélkül és első sorban ama város 
közönsége, azon közjogi faktor, mely ez ősrégi, fényes 
multu püspökség székhelyét büszkén vallhatja magáénak. 

Ez alkalommal a város közönsége ezen szép jogot 
kiváló örömmel gyakorolhatja, mert a Vitéz Jánosok 
örökében a tündöklő elődökhöz méltó nagy szellem ül, 
ki nagy tudásával nemcsak szeretett hazánkon messze tul 
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világit, hanem a haza határain belül is Magyarország 
dicső fejlődésének legerőteljesebb biztositékát, a mély 
vallásosságot és hazaszeretet egyesiti magában. 

Szent László városa közönségének hivatott képvise-
lete, a tek. Törvényhatósági bizottság fenkölt püspökének 
szebb és kedvesebb pálmát nem nyújthat, mint a díszpol-
gári koszorút, a polgárság legbecsesebb ajándékát. 

Alulírottak tehát a kifejezettek alapján tisztelettel 
indítványozzuk, hogy a tek. Törvényhatósági bizottság 
Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspököt, a valódi egy-
házi fejedelmet és igazi magyar hazafit közegyetértéssel 
és lelkesedéssel Nagyvárad város díszpolgárává válasz-
sza meg. 

Nagyvárad, 1897. április 3. 
Kiváló tisztelettel : 

(Következik 100 törvényhatósági tag aláírása.) 

Pannonhalma. Böjti körlevél. — 

A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG ELKÜLÖNÍTETT 

EGYHÁZTERÜLETÉN LAKÓ KER, HÍVEKNEK 

ÁLDÁS ÉS ÜDVÖZLET AZ URBAN. 

A királyi zsoltáros szavai szerint az Ur minden utja 
irgalom és igazság (24. zs. 10. v.), az Ur Istennek minden 
intézkedése az 0 kegyelmét és hűségét bizonyítja Ígéretei-
nek beteljesítésében. Hogy mely uton kell nekünk halad-
nunk az 0 ígéreteinek elnyerésére, arra bennünket az 
isteni cselekedetek példája tanit ; joggal kiván az Ur 
engedelmességet azoktól, a kiket saját képére és hason-
latosságára alkotott. Az Isten örök dicsőségének birására 
ugyanis csak ugy fogunk eljutni, ha mibennünk is irgalom 
és igazságfog találtatni. Az Üdvözítő irgalom és igazság által 
jött hozzánk, mi is irgalom és igazság által juthatunk Ő 
hozzá ; ha az isteni irgalom irgalmassá és az igazság 
igazzá teszi halhatatlan lelkünket. Ezen kettős ut mely 
Istenhez vezet, nem választható el egymástól; a kettő 
tulajdonképen egyet jelent ; mert az irgalmas nem nélkülözi 
az igazságot, sem az igazság nem zárja ki az irgalmat. 
Senki sem lehet erényes, hacsak mindkettőt nem birja 
A szeretet a hitnek erőssége és a hit a szeretetnek alapja. 

Nagy-Szent-Leo pápa ezen elmélkedése a zsoltáros 
szavai fölött minden időre alkalmas, de kölönösen a böjti 
szent időben kell azt komolyan megszívlelnünk és földi 
életünkben érvényre juttatnunk ; mert hit nélkül lehetetlen 
kedvesnek lenni az Istennél (Szent-Pál a zsidókhoz 11. 6.) 
és legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyez-
hessem, ha szeretetem nincs: semmi vagyok (1. Kor. 13. 
2.), mondja ugyanaz. Hogy tehát az Üdvözitő dicső fel-
támadásának magasztos ünnepét méltóan megülhessük, 
e ket tőt : a hitet és szeretetet buzgón kell gyakorolnunk, 
a mi ugy érhető el, ha hitünk élő, vagyis a szeretet által 
munkás lesz. 

Az élő hit, a hit szelleme, a szeretet által munkás 
hit a mi életfeladatunk, mely által üdvözülnünk lehet. Az 
egyedül szükséges az, hogy szentek legyünk és üdvözül-
jünk. Ezen fontos életfeladatunk megoldásáról: a szere-
tetben élő és szeretet által munkás hitről szólok hozzátok, 
Krisztusban szeretett Hiveim, annyival is inkább, minthogy 

nehéz napokat élünk és az élet viszontagságai között is. 
az élő hitből meríthetünk csak erőt, hogy el ne csüg-
gedjük, hanem mindvégig állhatatosak maradjunk a jóban. 
Az Ur Jézus szeretete legyen velünk ! 

* 
* * 

Az igaz a hitből él (Zsid. 10. 38.) mondja Szent-Pá', 
a nemzetek nagy apostola és ezen rövid mondatban mind-
azt összefoglalja, a mit az élő hit magában foglal. Az 
élő hit ugyanis oly mély meggyőződés a hit igazságairól, 
hogy az, aki élő hittel bir, többé kevésbbé mindig a hit 
igazságaival foglalkozik, ugy szólván folytonosan azoknak 
üdvös és áldásos befolyása alatt él és működik. A hitnek 
szelleme élteti őt az élet minden körülményei között; 
valamint a lélek kiinduló pontja a test minden mozdula-
tának : ugy a hit szelleme éltető oka a lélek minden 
cselekedetének, összes működésének. Az élő hit képen 
tehát az ember valódi igazságát, lelki jóságát és minden 
érdemét. Az igazban nemcsak egyes, átmenő cselekede-
tek által mutatkozik az élő hit, hanem egész életének, 
összes tevékenységének az élő hit ad magasabb ihletet ; 
az adja meg az embernek valódi, természetfölötti értékét. 
Az élő hit Krisztus Jézus szellemével, lelkületével áthatja 
az embernek minden gondolatát, szavát, cselekedetét; 
épen ugy mint a lélek élteti a testet, midőn a vért az 
erekben mozgásba hozza ; az élő hit hatalmába veszi az 
ember egész valóját, azt áthatja, átidomítja, természet-
fölöttivé teszi. 

Ha ezen isteni ihlet éltet bennünket, Kedves Hiveim 
akkor Istennek gyermekei leszünk ; mert mind a kik Isten 
lelkétől vezéreltetnek, azok az Isten fiai (Rom. 8. 14.) A 
hit emberét, az igazat, az Isten gyermekét a Szentlélek, 
a ki Krisztus Jézusnak is lelke, indítja jóságos cseleke-
detekre. Már többé nem ő az, a ki él : hanem Krisztus 
él ő benne: ha pedig Krisztus él ő benne: akkor Krisztus 
gondolkozik, Krisztus beszél, Krisztus cselekszik őbenne. 
Mily méltófág, mily érdem, mily életszentség tündöklik 
az igazban, a hit emberében ! 

A hit, mely el van választva azon szellemtől, mely 
őt élteti és jóságos cselekedetekre buzdítja, nem élő hit 
hanem holt hit, mint a test is lélek nélkül holt test; 
Szent-Jakab apostol háromszor ismétli ezen igazságot 
levelének második részében (17. 20. és 26. v.), midőn 
mondja: A hit, ha cselekedetei nincsenek, holt önmagában; 
mert valamint a test lélek nélkül holt, ugy a hit is cseleke-
detek nélkül meg van halva. De sőt csattanós példával 
világositja meg azt a szent apostol, midőn a gonosz 
lélekre hivatkozik: Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól 
cselekszed; az ördögök is hiszik és rettegik. Akarod-e még 
tudni, te hivságos ember, hogy a hit cselekedetek nélkül 
holt ? Ezek szerint a hitnek éltető lelke a szeretet vagyis 
a jóságos cselekedet, mely az Isten parancsolatának meg-
tartásában nyilvánul ; tehát hitből élni annyi, mint meg-
tartani a parancsolatokat, vagyis minden körülmények 
között az Ur Istennek szent akarata szerint intézni éle-
tünket. Az élő hitnek ezen meghatározásából már önként 
következik, hogy ha bár az igaz hit el van valahol ter-
jedve, mint hazánkban is, de azért nincs meg minden-
kinél az igaz hit szelleme, vagyis ritkán van meg a hi-
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vekben az élő hit és ezt fájdalommal kell elismernünk 
Oh bár a szent hit élne minden hivőben ! 

Kedves Hiveim ! Miután megértettétek az élő bitnek 
mibenlétét, szükséges azt is tudnotok, hogy mi módon 
üdvözit bennünket az élő h i t? Midőn az Ur Jézus örök 
üdvösséget igér annak, a ki hisz és megkeresztelkedik 
(Márk. 16. 16.) bizonynyal nem csak azt érti, hogy ér-
telmünk igaznak tartsa a kinyilatkoztatott tanitást; még 
kevésbé érti azt, hogy hidegen bámuljuk a mennyei tani-
tást és lelkünk tétlen maradjon: hanem 0 egyedül azt 
akarja mondani, a mit Szent-Pál apostol mond az élő 
hitről, a mely szeretet által munkálkodik (Gal. 5. 6.) ; 
tehát azon hitet érti az Ur Jézus, mely a szeretetben 
nyilatkozik; a tevékeny, a munkás hitet, mely az isteni 
törvények megtartásában mutat ja meg életerejét. Tehát 
az a kérdés már most, hogy miképen eszközli üdvössé-
günket az igaz hit ? Azon befolyás által, melyet a hit a 
mi gondolatainkra, vonzalmainkra és cselekedeteinkre 
gyakorol, gondolatainknak igazságot, vonzalmainknak jó-
ságot, cselekedeteinknek, habár magukban véve jelenték-
telenek is, érdemet ad. Lássuk egyenkint az élő hitnek 
ezen háromirányú hatását. 

A mi a homályos helyen a világító szövétnek : az 
a hit világossága az embernek a földi élet homályos 
utjain ; az élő hit ezen világossága világositja meg lelkün-
ket azon nagy napig, a midőn az örökkévalóság napja 
feltűnik, a melybe a hit világossága beolvad, vagyis a hit 
megszűnik, és tudássá válik ; az Istent e földön a hit 
által ismerjük, a túlvilágon pedig szinről szinre fogjuk 
Ót látni. Valamint az éj sötétségében botorkáló ember 
ezer veszély között van, midőn a mélységes örvény mellett 
vezető keskeny ösvényen halad és épen azon pillanatban 
bukik a mélységbe, midőn biztos lépést vélt tenni: ugy 
az élő hit világosságát nélkülöző és a holt hit sötétségé-
ben tapogató ember is a legnagyobb lélekveszélyben forog 
és épen a hit világosságának hiánya okozza annak lelki 
elbukását. Ezen lelki vakság egyik főoka azon sülyedés-
nek, hithagyásnak, melybe nemcsak világi keresztények, 
hanem papok is esnek, ha nem birnak élő hittel, mely 
elméjöket megvilágítaná; lelki vakságukban jónak mond-
ják azt, a mi rossz és örülnek ott, a hol sirniök kellene. 
Oh, mily más azon kereszténynek állapota, a ki az okos 
szüzek példája szerint mindig kezében tartja az élő hit-
nek folytonosan világító lámpáját, és biztosan halad az 
üdvösségnek mennybe vezető utján ; a hit világosságában 
a jót jónak, a rosszat rossznak ismeri föl; ugy szólván 
Isten szemeivel nézi és itéli meg a dolgokat saját érté-
kök szerint. 

Ha ily tisztán lát az élő hit világosságával biró 
ember; ha a hit világosságában látja az igazságot; ha 
nézete, Ítélete az Istenével egyesülve van épen az isteni 
igazságban : akkor magától következik, hogy az élő hit 
az oly ember vonzalmainak is magasztos irányt ad, azokat 
megszenteli. Becsülöm azt, a mit az Isten becsül ; meg 
vetem azt, a mit az Isten megvet ; szeretem azt, a mit 
az Isten szeret. Szeretet és gyűlölet, félelem és kívánság, 
egyszóval minden tökéletes rendben van nálam, ha min-
den vonzalmamat az élő hit Istenre irányítja. Az Ur Isten 
a hit által megtisztítja a szivet és megszenteli azt, midőn 

ugyan akkor megóvja a lelket minden végzetes tévedés-
től. Mily hálával tartozunk a minden jó kegyes adójának 
az élő hit nagy kegyelméért ! Mily bölcs következetesség-
gel munkálkodik az mibennünk ! Az élő hit világosságá-
ban ismerjük meg a teremtmények semmis értékét és mi 
nem ragaszkodunk ahhoz, a mi mulandó ; az élő hit ismer-
teti meg velünk a valódi jót, az Istent és mi egész 
szivvel csatlakozunk a legfőbb jóhoz és mindenek fölött 
szeretjük Öt, az egyedüli jót, az Istent, a kiben van a 
mi üdvösségünk. 

Az élő hit végre az által gyakorolja cselekedeteinkre 
jótékony befolyását, hogy azokat érdemmel ruházza fel, 
a mely érdem méltókká tesz bennünket, az örök boldog-
ságra. A cselekedet a gondolatnak és hajlamnak szüle-
ménye és minden értékét azon forrásból nyeri, a melyből 
ered. Szent-Pál apostol a rómaiakhoz irt levélben (11. 
16.) mondja : ha a gyökér szent, az ágak is azok, ha jó 
az alap, az épület is erős lesz ; a mi alapunk maga 
Krisztus Urunk ; ha mi ezen alapra jól épitünk, akkor 
életünk is jó lesz. Mily nagy különbség van két keresz-
tény között ! Az egyik hitből él, a másik a természet 
hajlamait követi : az alap ugyanaz, maga Krisztus Jézus, 
mert mindakettő keresztény, más alapot senki sem vethet, 
azon kivül, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus (1 Kor. 
3. 11.) Mig a hit embere, az igaz, a ki hitből él, ezen 
alapra, élő hitéből folyó jóságos cselekedetei által arany-
ból, ezüstből és drága kövekből épit : addig a másik, a 
kinek nincs élő hite, ugyanazon a'apra fából, szalmából, 
pozdorjából épit. Az igaznak nagy lesz jutalma : mig a 
másikra nagy csalódás vár. Az itélő birónak, az Ur Isten-
nek igazságossága tűz által fogja kimutatni a cselekede-
tek értékét: a jóságos cselekedetek aranya kiállja a tüz-
próbát, de nem állja azt ki a rossz tettek pozdorjája. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Püspöki konferenczia. Végtelenül sok függ a 

herczegprimás budavári palotájában ma összeült püspöki 
konferencziától, melyen maga a biboros herczegprimás 
elnököl. A konferenczia délelőtt tiz órakor kezdődött s 
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát végzi a jegyzői tisztet. 
A konferenczián a kongrua és katholikus autonomia kér-
désében névszerint határozni fognak az országos katholikus 
kongresszus egyhehivásának idejét illetőleg is és több fontos 
egyházi belügyet intéznek el. Mint lapzáráskor értesülünk, 
Samassa bibornok, Vályi, Schuster, Zalka, Pávai, Hidasy 
püspök urak és az uj lugosi püspök távolmaradásukat 
kimentették. 

— A herczegprimás legújabb adományai. A leg-
újabb, a 3-ik főp .körlevél kimutatása szerint Vaszary Kolos 
bibornok bg^rimás az esztergomi főmegyei papjai közt 
10,395 frtot osztott ki segély képen, a keszthelyi főgymná-
siumban járó szegény tanulók tápintézetének felépítésére 
pedig 50,000 koronát adott. 

— Két aranymisés főpásztor. Ezídén két főpásztor 
fogja aranymiséjét tartani. Az egyik Nagyvárad biboros 
püspöke, a másik Bende Imre nyitrai püspök ur, ki 1847. 
szept. 8-án vette fel az egyházirend szentségét. Az egyház-
megye papsága és hivei a legújabb hir szerint ez alkalom-
ból nagy ünnepségekre készülnek. 
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— Búcsúzás a hittudományi kartól. A budapesti 
tud. egyetem hittudományi karának tanári testületétől 
márczius 29-én, tanítványaitól a IV. éves hittanhallgatók-
tól, f. hó 3-án búcsúzott el dr Ascheribrier Antal apát 
és esztergomi kanonok. 15 évet töltött a budapesti t. 
egyetem theologiai karának egyházjogi tanszékén s most 
mint elismert kánonjogi szaktekintély vonul a magyar 
Sión ormára elfoglalni helyét a főpásztor tanácsában, az 
esztergomi főkáptalanban. A jó kollégát és jó tanárt szerető 
kollégáinak és hálás tanítványainak áldása kiséri tevékeny-
ségének uj útjára. 

— A nagyheti ájtatosságot, a budavári Mátyás-
templomban, főbb részeiben, az idén is Vaszary Kolos 
biboros érsek herczegprimás végzi. Nagycsütörtökön most 
is megtartják a lábmosást, a mikor a herczegprimás a 
főváros legöregebb tizenkét elszegényedett polgárának a 
lábát megmossa. A meghívott tizenkét szegény embert a 
herczegprimás a nap emlékezetére szép uj ruhával is 
megajándékozza s a lábmosás szertartása után megven-
dégeli őket. 

— A szatmári irgalmas nénék uj tartományi 
főnöknője. Meszlényi Gyula szatmári püspök ur Wölfle 
Afrát, a gyula-fehérvári rendház főnöknőjét nevezte ki a 
magyarországi irgalmas nővérek tartományi főnöknőjének. 
Az uj tartományi főnöknő neve idegen hangzású ugyan, 
de áldásos élete a magyar hazáé. Mint fiatal, 17 éves 
leány jött Szatmárra Bajorországból. A noviciatusi idő 
letelte után Gyulafehérvárra küldték s azóta 34 éven 
keresztül szentelte hazafias szivét, vallásos lelkét a leány-
nevelés szent ügyének. Mint a gyulafehérvári rendhdz 
főnöknője 25 esztendőt töltött. Az intézet magas színvo-
nalra emelte s a zárdai nevelésnek nagy elismerést szer-
zett Erdély bérczei közt. Gyulafehérváron szab. kir. 
város képviselőtestülete márcziusi közgyűlésén érdemeit 
jegyzőkönyvbe vette s főnökségének 25 éves évfordulóját 
nyilvánosan készült megünnepelni. A tartományi főnök-
nő e hó 10-én foglalja el állását Szatmárott. 

— Asztrik érsek szobra. A szent-Benedek-rend a 
millénium emlékére Pannonhalmán monumentális emléket 
állított. Az emlékmű architekonikus részének leleplezése 
mult őszön történt ; meg az emlékmű főalakja, Asztrik 
érsek szobrának mintája, mcst készül tel. Jankovich Gyula 
szobrász készítette. A bíráló-bizottság megfelelőnek találta. 
A méltóságos, komoly alak stilizált főpapi ornátust visel ; 
egyik kezében tart ja az apostoli kettős keresztet, a másik-

ban párnán a magyar szent koronát, a mint szent István 
királynak átnyújtja. Legközelebb érczbe öntik s még 
ezidén felállítják. 

— A „Budapesti Hirlap" legújabb szinvallása. 
Nekünk az osztrák „klerikálisok" politikailag se ingünk se 
gallérunk ; sőt neheztelünk rájok, mert sokan közőlük 
nem tudják beleélni magukat abba a gondolatba, hogy 
Magyarország nem gyarmat, hanem önálló ország, állam; 

regnum sui iuris, nulli alii regno subiectum. Ez azonban nem 
akadálya annak, hogy a miben igazuk van, igazat adjunk 
nekik. Nem igy a ,B. H." Ez a lap szörnyű módon ka-

pálódzik az ellen, hogy Bécsben, a mint ő mondja, „kle-
rikális" többség uralkodjék. Uram, uram, szabadelvű honfi-
társ uram, cjuod uni iustum alteri aequum. A többség többség 
és joga van uralkodni mihelyt többség. Miért volna joga 
a szabadelvüségnek uralkodni, még akkor is ha kisebbség, 
és miért nevezi a „B. H." perfidiáuak, ha az antiliberalis 
többség uralkodni akar ? A szabadelvüség eltörölte a pri-
vilégiumot. Tehát neki sincs kizárólagos joga uralkodni. 

— Az oltár-egyesület szentgyakorlatai. A buda-
pesti központi oltár-egyesület az egyesület nőtagjai számára 
április 10—14-ig szent gyakorlatokat tart az angol-
kisasszonyok templomában. A szentgyakorlatokat Bányik 
Ignácz jézustársasági atya vezeti. A sorrend a következő : 
Április 10-én este 5 órakor előkészítő szent beszéd. Április 
11., 12., 13-án délelőtt egy, d. u. két sz. beszéd. Április 
14-én reggel 8 órakor sz. beszéd, sz. mise, közös sz. 
áldozás. A sz. gyakorlatokon az oltár-egyesület bármely 
budapesti vagy vidéki nőtagja, valamint más katholikus 
nőegyesületek tagjai is résztvehetnek. Belépő-jegyekkel 
szívesen szolgál az egyesületi vezetőség. — Miután nem 
egy ok miatt fölötte kívánatos, hogy a sz. gyakorlatokon 
résztvevők, hacsak körülményeik megengedik, a sz. gyakor-
latok folyamán reggeltől estig együtt maradjanak, az 
angolkisasszonyok főnöknője engedelméből naponkénti 1 
frtnyi kárpótlás fejében a sz. napok alatt a kolostorban 
is étkezhetnek, ha ebbeli szándékukat a főnöknőnek ideje-
korán tudtára adják. — A szentgyakorlatok részletesebb 
napirendje külön fog közzététetni. Az egyházmegyei meg-
bízottak, valamint az egyházi férfiak pártfogó érdeklődését 
különösen is kéri a közp. oltáregyesület elnökségre. 
Vidékről jövő résztvevők a szentgyakorlatok helyszínén 
kaphatnak belépti jegyeket. Az oltáregyesület férfitagjai 
számára valamely későbbi alkalommal fognak okvetlenül 
külön szentgyakorlatok tartatni. 

— Oltárszentelés Kolozsvárott. Lélekemelő ünne-
pélyességek közepette szentelte fel a napokban a megyés 
püspök megbízásából, fényes segédlettel Biró Béla apát-
plébános a Kolozsvárott felállított Mária-oltárt és a lourdesi 
szobrot. A diszes gót stílű oltár a hivek közadakozásából 
készült, kik között elüljárt Jósika Josephin bárónő, ki 
majdnem a fél költséget fedezte s nagy buzgósággal 
gyűjtött. Óriási hivő közönség nézte végig a szertartást 
és hallgatta meg az apátnak a könyezésig megható 
alkalmi beszédét, melyben a Boldogságos Szűz tiszteletére 
buzdította híveit. 

— Herczegnő kolostorban. Liechtenstein Alajos 
herczeg, bécsi reichsratbi képviselő és dúsgazdag főúr 
leánya, Henrietta herczegnő gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén a smichovi apáczakolostorban letette a fogadal-
mat, gróf Schönborn prágai biboros érsek előtt. A leg-
újabb „nővér" még csak 22 éves. Ebből is látszik, hogy 
vagyon és rang nem adnak a léleknek igazi boldogságot. 

— A Szent-István-Társulat 1897-ik évi ápril hó 8., 
délután 4 órakor Budapesten, Királyi Pál-utcza 13. sz. a. 
választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 
2. Az uj ház építésére vonatkozó ajánlatok fölötti hatá-
rozás. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et aretius compingendae 
adlabora.. . Nos interim grati anivii Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imp er-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Isten szolgáinak boldoggá- és szentté avatása. — A gyóntatószékről. — Dr Samassa József 
érsek beszéde a főrendiház ápr. 8-iki ülésén. — Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde a képviselőház márcz. 3-iki ülésében. — Egyházi 

Tudósítás P a n n o n h a l m a . Böjti körlevél. — Irodalom. — Vegyesek. 

Isten szolgáinak boldoggá- és szentté avatása. 
Beatificatio et Canonizatio Servorum Dei. 

(XIV. Benedek pápának hasonló czimű munkája nyomán.) 
(Folytatás.) 

Ha a szentség hire szabályszerűen (rite) 
igazolva van és ezt a ss. Rituum congregatio 
rendes gyűlésében (congreg. ordinaria) approbálta, 
ujabb megbizó leveleket (litteras remissoriales) 
küldenek (Rómából), hogy tartassék meg a vizs-
gálat az erények és csodák fölött különösen. 

Miután ezen tárgyalásoknak ügyiratai ismét 
Rómába küldettek és i t t felbontat tak és azok 
hitelessége a congregatio ss. Rituum rendes 
gyűlésében approbál ta tot t : megvizsgálja a cong-
regatio először azon ak táka t , melyek az erények-
ről szólanak, azután azokat, melyek a csodákról 
tárgyalnak. VIIí. Orbán pápának decretuma szerint 
azonban, mely decretum jelen ideig még mindig 
érvényben van, — hacsak a pápának leiratában 
arról határozottan emlités nincsen téve, — az 
erények fölötti kérdést csak az Isten szolgájának 
(Servi Dei) elhalálozásától számitott 50. év 
múlva szabad tárgyalni. 

Tárgyaltatik pedig e kérdés (dubium) elő-
ször az u. n. előkészitőt megelőző gyűlésben 
(congregat. antepraperatoria), azután az előké-
szitő gyűlésben (congregat. praeparatoria), har-

madszor az általános gyűlésben (congr. gener.) 
és ha i t t kedvezőleg let t a kérdés befejezve, 
hasonló rendben történik a tárgyalás a csodák 
fölött . Két igazolt csodára volt régebben szük-
ség, hogy a boldoggá avatás (beatific .tio) meg-
tö r t én j ék ; XIV. Benedek pápa azonban elhatá-
rozta, hogy négy csoda igazoltassék, ha az 
erényeknek bizonyitása oly t anuk által tör tént , 
kik csak hallomás után ál l í tot ták és más segéd-
bizonyitékok által. 

A pápának elnöklése mellet t t a r to t t álta-
lános gyűlésben (congregat. general.) az eré-
nyeket és csodákat illetőleg csupán a főbb 
kérdések (dubia praecipua) tárgyal ta tnak, a 
kisebb kérdéseket a rendes gyűlésben (congregat. 
ordinär.) v i ta t ják meg ; a határozatot (resolutio) 
a t i tká r közli a pápával, de mindaddig nincsen 
a határozatnak érvénye, mig a pápa azt meg 
nem erősitette. 

A szakférfiak, az irók azon általános véle-
ményben vannak, hogy a pápa ily fontos ügyek-
ben, minők ezek, illemből (ex honestate) köteles 
másoknak tanácsát is kikérni. Tehát, ha valamely 
kisebb kérdésben szavazattöbbséggel hozták a 
határozatot és az inditó okokat a pápa maga is 
helyesli, igen bölcsen fog eljárni ő szentsége, 
amint különben szokásban is van, ha az emiitet t 
határozatot megerősiti. 

237 
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Ámde nehézség támad, hogy vájjon az eré-
nyekre és csodákra vonatkozó főbb kérdésekben 
illemből (ex honestate) az összes szavazatoknak 
egyhangú volta, vagy csupán azoknak többsége 
kivántatik-e meg, hogy a határozat bölcsen 
legyen megerősítve? A pápa ugyanis nem nyil-
vání t ja ki Ítéletét a gyűlésben, hanem, — miután 
szokásszerűleg a kardinálisoknak fáradságukért 
köszönetét kifejezte és a szarazatok beadattak, 
imáival és buzgó tanulmányozással iparkodik 
az igazságnak megismerésére eljutni. Régibb 
időkben eme határozatnak megerősítését a sza-
vazatoknak egybehangzó volta előzte meg, midőn 
t. i. még a szent szertartások gyülekezetének 
kevés számú tagjai vol tak; ámde most, midőn a 
tagoknak száma annyira fel zaporodott, nehezen 
eshetik meg, hogy egyhangúlag hozzanak hatá-
rozatot, kivéve, ha, — az erények, vértanúság és 
csodáknak approbálása után, azon kérdés té te t ik 
fel, vájjon lehetséges-e tovább haladni, hogy a 
boldoggáavatás megtörténjék ? Vannak, kik azt 
állítják, hogy i t t is elégséges a szavazatoknak 
többsége és azzal okolják meg állításukat, hogy a 
többségnek szavazatát indokoltabbnak lehet 
vélelmezni és mert igy szoktak eljárni a congre-
gatio Inquisitionis-ban, sőt még az egyetemes 
zsinatokon is, amint a t r ient i zsinatot illetőleg 
mondja Pallavicini kardinális (Histor. Cong. 
Trid. 1. 16. c. 4. n. 19.) Mások ismét megkíván-
ják. hogy a tanácsosok (consultores) legalább 
kétharmadrésze és a szent szertartások gyüle-
kezete kardinálisainak majdnem összes tagja 
egyenlően szavazzanak. 

Biztosabb és az apostoli szent széknek meg-
felelőbb ama felfogás, hogy valamely ügyet ille-
tőleg a szavazatoknak kétharmad része kivántat ik 
meg és ennyi egyszersmind elégséges, főképen, 
ha a pápának Ítélete szerint az ügyben járta-
sabbak, tanultabbak vannak jelen a gyűlésben-
De semmi esetre sem elégséges a szavazatoknak 
többsége, kitűnik ez a dolognak fontosságából; 
igy van az a pápa-választáskor is : midőn a 
választók kétharmad részének megegyező szava-
zata kivántatik meg. 

Éppen nem okoz nehézséget az Inquisitionis 
Congregatióról ós egyetemes zsinatokról fenn-
emli tet t példa, mert hiszen ezekben oly ügyek 
fölött f'oly a tárgyalás, melyekben okvetetlenül 
kell Ítéletet hozni, de a szenttéavatásnak ügye 
nem mondható ilyennek. 

A szavazatoknak egyenlősége majdnem lehe-
tetlen, miután különfélék az elmék és sok a 
szavazó : szükséges azonban a szavazatoknak két-
harmadrésze a szent széknek intézkedése és szo-
kása szerint, különösen, ha tanultabbak és alkal-
masabbak szerepelnek a gyűlésben ; mert az 
egyházjog szerint nem annyira az dönt itt , hogyT 

hányan, hanem, hogy kik szavaztak. Cap. Eccle-
sia 57. de Elect. 

Midőn a pá a az erényeknek és csodáknak 
megerősítésére vonatkozólag nyilatkozni szándé-
kozik, magához rendeli a Congregatio t i tká rá t és 
a Fidei P romotor t ; ezek közöl az elsőnek köte-
lessége a decretumot kiadni. Miután ugy az eré-
nyek, mint a csodák helybenhagyattak, egybehi-
vat ik az utolsó általános gyűlés (congreg. gene-
ral.) és föltétetik a kérdés, vájjon lehet-e biztosan 
megtenni a lépést a boldoggá avatásra1? 

A gyűlésnek tagjai beadván ujabban szava-
zatukat, a pápa uem nyilatkozik, hanem ajánlja 
magát a jelenlévőknek imáiba és Istenhez fordul 
segí tségért : végül a t i tká r t és Fidei Promotor t 
ismét magához idézi és ha éppen jónak látja, 
nyilatkozik a boldoggá avatásnak foganatosítását 
illetőleg; meghatározza az ünnepélynek napját 
és a brevék t i tkárának meghagyja, hogy a szo-
kásos, apostoli okmányokat adja ki; (lásd az 
1715. ápril. 28. és 1716. máj. 7. kiadott decre-
tumokat.) Az apostoli szent széknek eme szoká-
sos eljárása XI. Kelemen pápától veszi eredetét. 

A boldoggá avatásnak (beatificatio) ünnep-
sége VII. Sándor pápának korától fogva van 
szokásban és közönségesen a vatikáni bazilikában 
ta r ta t ik meg a következő rendben: 

Az ünnepély napjára bucsu hirdettetik azok-
nak, kik e napon meggyónnak és áldoznak ; meg-
jelennek e napon fenemii tet t bazilikában a kar-
dinálisok, a szent szertartások gyülekezetének 
tanácsosai (consultores) és a bazilikához beke-
belezett papság; kiadatik és felolvastatik az 
apostoli Breve; elénekelik a Te Deum-ot; lelep-
lezik az Isten szolgájának (Servi Dei) képét és 
külső tiszteletben részesitik az t ; elmondatik a 
collecta; a már boldoggáavatottnak (beati) képét 
tömjénfüst tel tisztelik meg; szentmisét monda-
nak ; végül Vesperas után megjelenik a pápa is, 
hogy a boldoggá avatot tnak (beati) kópét tiszte-
letben részesítse. A Postulatorok gondoskodnak 
arról, hogy a szent szertartások Congregatiójá-
nak jegyzője fennebb leirt ünnepélyről nyilvános 
okmányt állítson, adjon ki. 
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Megjegyzendő végül, hogy a fen t leir t ünne-
pélynek megismétlése, valamely boldoggá ava to t t 
i r án t a boldoggáavatási brevékben, egyes helye-
ken és egyházakban, különös pápai kegyelemből, 
megengedte t ik és pedig a k iadot t brevének kel-
té tő l számitot t első évben; az ilyen ünnepélynek 
nap já t félévvel megelőzőleg az egyházmegye püs-
pöke á l lapi t ja meg. (Vége köv.) 

A gyóntatószékröl 
(Folytatás.) 

A gyóntatószékre nézve másodszor követel i 
a Rit. Rom., hogy legyen in loco patenti, con-
spicuo e t aplo, könnyen hozzáférhető, szembetűnő 
és illő helyen. Miér t? Mert az ördög nem alszik. 
Sok mindenféle megszólást, r ága lmat , gyanú t 
e lkerülhet a poeni tent iar ius , ha ily kellékü gyón-
tatóhelye van. Bá t rabban lép sok ember a gyón-
tatószékbe, mikor mások lá t ják, hol van. Homi-
nes sumus. Occasio facit fu rem ! A kath. egyház 
rubr iká i tapasztaláson teremnek. I sme i tünk vala- i 
ki t , ki t izenhét éven á t nem gyónt ; végre rászánta 
m;igát s pár napi készület u t á n búcsújáró helyre 
rándult , hogy meggyónjék. Öreg ú t i t á r sa m e n t 
be először, közel 80 éves, félig vak Pa te r czellá-
jába gyónni ; mikor ez végzett , a másik vona-
kodot t a czellába lépni, ezzel: „Majd én ennek 
a papnak szobájába megyek !" s gyónása újból 
e lmaradt , s t a lán máig se gyónt. 

Azért a confessionale helye ne is legyen 
sötét sarokban, ahova az ember csak tapogatódzva 
fór ; ne legyen az ol tár mögött , sem a kórusra 
vivő lépcső a la t t , vagy elzárt kamrában (gyer-
mekkoromtól emlékszem egy ilyen „Kammerl"- re , 
mely igen alkalmas le t t volna, mer t ablaka az 
o l tá r ra nyilt , ha benne le t t volna rácsos szék és 
a j t a j án üveg); ne legyen olyan helyen, ahonnan 
pár órai gyónta tás u tán a gyón ta tó fülzúgás-, 
csúzos lábak-, oldalnyilalással távozik, pl. éppen 
ablak és a j tó közt sat., legyen gondoskodva 
kivilágitásról, mikor ha jna lban vagy alkonyat-
kor kell „ülni", ami t a legjobb aka ra t t a l sem 
lehet elkerülni (sőt a mi éppen o t t bekövetke-
zik szükségképpen, ahol az ember ..nem a mag , 
hanem a hivek kényelmét keresi, a mi t ,.jó 
pásztorról" ingyen is supponálunk. 

Jól tudjuk, sok t emplomban nem igen lehet 
válogatni a gyóntatószéknek való helyekben ; 
örülni kell, ha egyál ta lában lehet elhelyezni. 
Azért kápolnák , kisebb falusi templomok részére, 

vagy konkurzus a lka lmára , mikor vendég gyón-
t a tó is szokot t lenni, igen a jánla tos készi t te tni 
hordozható kis gyóntatószé e k e t Áll az 50—60 
cm. széles könnyű kis flexoriumból, melynek 
felső részébe ké t kiszögelő csapon ablakszerű 
rácscsal e l lá to t t tábla i l leszthető ugy, hogy marad-
jon hely a gyón ta tó könyökének és a gyónó 
könyvének, kezének. Ezt azután a körülmények 
szerint bárhol, akár a szabad ég a la t t is föl 
lehet á l l i t aa i ; s a gyónta tó nem szorul arra, 
hogy egy árva székre, vagy zsámolyra ülve 
minden támasz ték nélkül óra hosszat görnyed-
jen s kényte len legyen tűrni , ha szemérmes 
gyónó a vállára nyakába teszi kar já t , hogy fülé-
be súghasson. Érzékenyebb ember inkább soha 
se gyónik, hogysem ily helyzetbe szoruljon. Hogy az 
ugyneve e t t művel tebb közönség gyakran e lmarad 
a peni tencz ia ta r tás szentségétől, ennek egyik 
okát ta lán éppen ebben kell keresnünk, hogy a 
szentség kiszolgál ta tására nem gondoskoduak 
az intézők de loco pa tent i , conspicuo et ap to s 

végre olyan gyóntatószékröl , mely ellátva van 
„crate perforata inter p)oenitentem et sacerdotem." 
Ez több t ek in te tben szükséges ; főleg azért, hogy 
a poeni tens kényelmesen szólhasson a confessarius 
fülébe s viszont. Ha kétoldalú a gyóntatószék, 
akkor a rácson kivül még kis a j tócska legyen 
és pedig a gyóntatószék belső részén, hogy a 
pap azt bá rmikor rázárhassa a rácsra s magá t 
elszigetelhesse. A crates lehet fából, lehe t bádog-
ból. Elzárható gyóntatószék rácsán legyen egy 
legalább akkora kis nvilás, hogy a gyónóczédu-
lá t kényelmesen lehessen r a j t a keresztülcsuz-
t a t n i A rácsra nézve ne legyen a rec tor eccle-
siae közömbös. Milyen kényelmet len gyóntatni , 
mikor nincsen, s mikor köröskörül á l lanak az 
emberek. Valóságos mar t i romság mind a ké t félre 
nézve, s sok tökélet len, szentségtörő gyó-
nás oka. (Vége köv.) 

Dr Samassa József érsek beszéde 
a főrendiház ápr. 8-iki ülésén. 

Méltóságos főrendek ! A napirenden levő 1897-iki 
költségvetés tárgyalásához ama nagyjelentőségű mozzanat 
fűződik, hogy az ország alkotmányos közjogi és bei-
kormányzati önállásának harminczadik évét az imént 
tölté be. 

Harmincz év elég idő arra, hogy a nemzet annak 
határánál megállapodva komolyan fontolóra vegye állam-
életének alaku'ását és határozzon a mult tapasztalatai 
alapján a jövő iránya felett. 

E feladat sikeres megoldásának egyik alapfeltétele : 
29* 
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a körülmények gondos felismerésére s a fenforgó viszo-
nyok iránti öntájékozás, minek folytán szükséges, hogy 
taglalat alá vétessenek mind általán az ország állapota, 
mind különösen és kiváltkép a kormányzat által követett 
politikának tettekben vagy mulasztásokban nyilatkozott 
főbb momentumai. 

Ezz'il szükség foglalkozni, követve azon helyes 
utat, mely a feltétlen dicsőítés és az elfogult vádak közt 
halad. Mert a túlzás a hanyatló társadalmak nyelve, mig 
ellenben az igazság nélkülözhetlen szükség azon társadal-
maknál, melyek rendes állapotban vannak vagy ujjá 
születnek. 

Mielőtt felszólalásom tulajdonképpeni tárgyára rá-
térnék, magára a költségvetésre kívánok néhány általános 
észrevételt tenni, 

Ugy a magán, mint az állami háztarlásnak egyik 
lényeges alapfeltétele a takarékosság ; de az csak akkor 
valódi és komoly, ha mind azt, a mivel ellene véthetünk, 
kiküszöböljük. Ugy hiszem e téren még van tenni valónk ; 
ide számítom az egyes közigazgatási ágak egyszerűsítését, 
ezzel kapcsolatban a tisztviselők számának leszállítását ; 
a becsületes, produktiv foglalkozás felé kell terelni azon 
elharapódzott hajlamot, mely már aggályt gerjesztő 
módon a hivatalok szobáiban keresi élte eszközét. 

Az állam biztos garancziáit az érdekekben keresni, 
nem helyteleníthető nézet, de téves kétségtelenül az állam 
akkénti szervezése, hogy annak fennállása igen sok egye-
seknek anyagi érdekével összefüggésben álljon és hogy 
annak garancziáját a fizetett tisztviselő k nagy szama 
képezze. Bármennyire szervezzük és emeljük bürok-
rácziánk tevékenységének képességét, az állam polgárai-
nak mindig csak kisebb részét fogják képezni a fizetett 
tisztviselők ; és midőn azok számát és fizetését növelve, a 
polgárok terhét emeljük egy kétséges, bizonytalan táma-
szért, az állam egyedül biztos alapját gyengit jük meg, 
mely csak polgárainak megelégedésében található fel. 
Egyáltalán helytelen azon politika, mely minden törek-
vését csak az anyagi érdekek és a magánszükségek számí-
tásainak keretébe zárja, mert az előbb-utóbb romlásra 
vezet. 

Az érdekek küzdelme nagy tettekre képtelen, 
magas czélokért a küzdtérre lépni bátortalan és egy nap-
ról más napra tartó biztosságon felül többet nyújtani 
tehetetlen. 

Ezen politikának uralma alatt rendesen oly állami 
és társadalmi irányzat kerekedik felül, melyre teljes 
jelentőségükben ráillenek Tacitus kemény szavai : corrum-
pere et corrumpi saeculum vocatur. 

A polgári erény azon mértékben növekedik, minél 
ritkábban vannak kitéve az egyesek súlyos kisértetnek a 
köz- és magánérdekek összeütközésénél. 

Továbbá meg kellene szorítani a végrehajtó hatalom 
szabadságát az utólagos kiadások ajánlásában. — Tulki-
adásokat és előirányzaton kivüli kiadásokat csak az emberi 
előrelátás körén kivül álló, valóban meglepő komoly 
körülmények indokolhatnak (háborús veszélyek, árvi-
zek stb.). 

A mi már a pótkiadásokat és hiteleket illeti, melyek 
mondhatni rendszeres könnyűséggel jelentkeznek, a parla-

ment akaratán mintegy titokban csorbát ejtvén, a büdzsé 
tárgyalását komoly jellegéből kivetkőztetik, azoknak 
szigorú szabályok által gátat kellene vetni. Nem jöhet 
itt szóba azon ellenvetés, hogy ilynemű korlátozás a 
kormányzatba bénitólag hathatna. Nem vonom ezt ugyan 
bizonyos tokig kétségbe, de az ebből eredhető hátrányt 
jelentékenyül ellensúlyozza azon rendkívüli fontosságú 
előny, melyet a rendezett pénzügyek megbecsülhetetlen 
java nyújt. 

Ennyit röviden általában a költségvetésről. 
A nemzet alkotmányos jogait szabályozó 1 867-iki 

12. t.-cz. és az az által megállapított intézmények szerin-
tem olyanok, melyek a nemzet állami létét biztosítják. 
Közjogi viszonyaink oly elintézést nyertek, hogy ez által 
hazánknak beldolgaiban teljes függetlensége, minden 
közös ügyekben egyenlő befolyása biztosíttatott ; megadatott 
tehát azon alap, melyen egy egységes magyar jogállam, 
tehát hazánk jövőjének falai szilárdul kiépülhetnének. 
De szerintem alkotmányos állásunk állandósítására még 
erősebb garancziákra van szükség. 

Bármennyi magasztalással szólunk is az 1848-iki 
törvényekről, melyek a polgárok egyenlőségét; az 1867-
ikiékről, melyek belügyeink függetlenségét, a közös 
viszonyokban egyenjogúságunkat állapították meg, bár-
mely szépek és igazak legyenek az e törvényekben letett 
elvek, azok magokban véve a dolgok tényleges állását 
meg nem változtatják. 

A népek szabadsága és befolyása nem irott jogaik-
tól, hanem azon állapottól függ, mely őket ezea jogok 
gyakorlására alkalmatossá teszi. S azért én alkotmányunk 
garancziáját abban keresem, hogy a haladásban szomszé-
dainkkal lépést tartva, ugy politikai szerkezetüakben, az 
alkotmányunkban meghatározott szabadság és egyenlőség 
elvének hű alkalmazása által, ugy szinte minden egyéb-
ben a legelőrehaladottabb nemzetek színvonalára emel-
kedjünk ; keresem tehát társadalmi viszonyainknak, szel-
lemi és anyagi kifejlődésünknek alkotmányunkkal való 
összhangjában. Vegyük már most szemügyre állami 
létünk jelen állását. 

Habár nemzetünk ez utolsó harmincz év alatt tagad-
hatatlanul nagy előremenetelt tett, mégis jelen helyze-
tünket más európai népek állapotával összehasonlítva — 
bármennyire fájjon hazafiságunknak, — kénytelenek va-
gyunk bevallani, hogy sem szellemi, sem anyagi helyze-
tünk kielégítőnek nem mondható, s hogy a nagyobb jólét, 
melyet egyesek élveznek, nem pótolhatja a veszteségeket, 
melyeket a közélet mezején szenvedünk. 

A szigorú, nem előítéletes és pártoskodó kritika 
valamely nép jólétét nem Lukullus palotáiban, hanem a 
műhelyekben, a földmives nép körében keresi és annak 
boldogságát, nem az irott törvényekben, hanem azok 
alkalmazásában és ama jólétben, melyet mindenki élvez, 
kutatja. 

Vizsgálat alá veszi a családi viszonyokat, a nevelést, 
a művészetet ; kiterjeszkedik arra, minő lábon áll a köz-
biztonság, miként vannak elosztva a javak, könnyű s 
olcsó-e a közlekedés, egyezség uralkodik-e a nagyok gazda-
gok és az alacsonysorsuak és napszámosok, a kormányzók 
é3 kormányzottak közt. 
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Valamely társadalom állapotának méltatására, nem 
elég törvényeinek alapos kutatása, meg kell határozni 
azon hatást is, melyet a szokások gyakorolnak. A törvé-
nyek kimondják az egyenlőséget és a szabadságot és a 
szokások mégis az előkelő osztályoknál és a kegyenczek-
nél hagyják meg a túlsúlyt. 

Megeshetik, hogy a kormányzási rendszerben egyesek 
mesterkélt támaszt, mások meg gátat találnak, mely 
azokat érdemetlenül segiti, ezeket méltatlanul akadályozza 
emelkedésükben s ekként egyesek győznek, küzdelem 
nélkül uralkodnak érdem nélkül, a nélkül, hogy tehetsé-
geiket legitimálhatnák. 

A mi pedig a szabadságot illeti, megeshetik, hogy 
az alkotmányban biztosított társadalmi és politikai szabad-
ságok nem birnak kellő biztosítékokkal az azoktól eredő 
visszaélések ellen, kik a jog és rend védelmére hivatvák. 
E biztosítékok hiánya pedig egy vagy más okból valamely 
államban mindig az utóbbinak rossz szervezetére mutat s 
a polgárok minden pillanatban ki vannak téve azon 
veszélynek, hogy leglényegesebb jogaik, legbecsesebb érde-
keik a hatalomnak essenek áldozatul. 

H a most közéletünk eme különböző ágait, melyekre 
a szigorú kritikának kiterjeszkednie kell, fontolóra vesz-
szük, tagadni nem lehet, hogy vannak még kielégítetlen 
nagy érdekek, teljesítendő kívánalmak, megszüntetendő 
visszaélések. Ismerjük az előnyöket, melyekkel neai bír 
nak s tudjuk, hogy jogunk van hozzájok. S azért helyze-
tünket figyelemmel kisérve, kielégítőnek azt nem mond-
hatni. 

Bizonyos ellentét mutatkozik a felszín és alap, a 
dolgok külseje és a dolgok valósága között. Mindenki 
folytatja ugyan szokott életmódját s mégis a bizonytalan-
ság, nyugtalanság érzetével tekint az ismeretlen fejlemé 
nyek felé. 

Mert csakugyan el kell ismernünk, hogy az ország 
több tekintetben nem fejlett ki annyira, hogy a tényleges 
állapotok állami viszonyainknak megfelelnének. 

Tekintsünk körül, hol van tér, mely a nemzet 
gondoskodását igénybe ne venné. Az igazságügyminiszter 
a képviselőházban egész sorozatát emelte ki azon teendők-
nek, melyeket az igazságszolgáltatás terén munkába kell 
venni és pedig akként, hogy a magyar justicia tekintélyé-
vel tiszteletet és bizalmat keltsen itthon is s külföldön 
is. Közigazgatásunk egész rendszere, legfontosabb anyagi 
érdekeink, kulturális viszonyaink, szóval minden orvosló 
kézre vár. Főkép közigazgatásunkban sok maradt fenn, 
mi egy egészen más rendszernek rés^e s mi azon elvekhez, 
melyek most általán elfogadtatnak, nem illik többé. 

Szükséges, hogy a társadalmi erők oly módon legye-
nek csoportosítva és rendezve, miszerint a felsőbb ható-
ságokat, melyek a kormányhatalmat gyakorolják, gyámo-
litsák, vagy szükség esetén mérsékeljék. Ha a politikai 
és társadalmi élet helyi intézmények és társulás által 
nincs szervezve, a szabadság benne soha sem álland biztos 
alapokon. Gyakoroltassák bár a hatalom a polgárok közre-
működésével, legyenek bármily czélszerüen is annak külön-
böző szakai a hatóságok között megosztva, az abszolutizmus 
mindezek dacára utat tör magának, a többek által vezetett 
kormányban ép ugy, mintha az csak egynek kezében van. 

A nemzetnek szüksége van biztosítékokra az azok-
tól eredő visszaélések ellen, kik a hatalmat a jog és 
igazság megvédésére nyerték. E biztosítékok hiánya gonosz 
visszahatással van a társadalom szellemi, erkölcsi és 
anyagi rendjére. Gonosz viszszahatással van ennek folytán 
magának a haladásnak menetére. Megzsibbad ott a hasz-
nos egyéni tevékenység, megriad a megbízható vállalko-
zási szellem, mert hiúkká és értéktelenekké válnak azon 
jogok, melyek a tehetségek egészséges kifejlődése, a 
kötelesség valódi szabadsága és a becsületes munkagyü-
mölcsök nyugodt élvezetének biztosítékául szolgálnak. 

A mindenfelé megindult mozgalom, mely a válasz-
tási jognak kiterjesztését tűzte ki feladatául, figyelmünket 
szinte a választási törvényre fordítja, mely csakugyan 
alapos javítást igényel. 

Én ez alkalommal csak egy kiváltkép szembeötlő 
körülményt kivánok kiemelni. 

Az 1896-iki választók száma 889710, vagyis az ösz-
szes népességnek alig 6 százaléka, illetve a 20 éven felüli, 
tehát választókorban levő férfi népességnek 22 százaléka. 
E szerint e kornak 78 százaléka e választási jog sánczain 
kivül áll. 

Tudom, hogy a politikai jogok nem egyetemesek és * 
nem mindenkire nézve egyenlők, hanem különlegesek és 
határoltak. Ezen jogok gyakorlásához bizonyos feltételek 
és biztosítékok vannak kötve, mert a társadalom érdeke 
az, a mire e jogok vonatkoznak és hatnak. 

Mégis a kiváltságnak ily csekély száma — 4 millió-
ból 22 százalék — komoly megfontolásra hiv fel szemben 
az e téren mutatkozó irányzattal és máris érvényesülő 
kivánalmakkal. Ez irányzat fontosságát csak fokozzák ko-
runk eseményei. 

A gyakorlati józan politikának már a távoli látó-
határon észre kell venni minden uj érdek feltűnését és 
ha ütött az óra, ki kell azt elégíteni, főleg pedig tisztá-
ban kell lenni azzal, hogy az egymást felváltó eszmék, a 
megujuló erkölcsök s az emberi társadalmakat mozgató 
remények és szenvedések közepett sohasem szabad egy 
kormánynak kora mögött maradni. 

Foglalkozni kell tehát e kérdéssel is és messzelátó 
bölcseséggel határozni, vájjon és miként csatoltassék tra-
diczióink segélyével uj közös kötelék azon régiekhez, me-
lyek bennünket összekapcsolnak. 

Itt van továbbá aggodalmat gerjesztő közgazdasági 
helyzetünk. 

Ezzel kapcsolatban előttünk áll a munkások kérdése, 
mely a jelenlegi társadalmi rend gyökereit érinti 

A munkások elégületlenek sorsukkal. A munka évi 
termelésének nagyobb részét, sőt a tőkepénz és földbir-
tok egy részét akarják megnyerni. Ez a vagyonok áthe-
lyezésének harcza. 

Tovább fejlődésének megakadályozása és a megle-
vőnek megszüntetése, legalább enyhítése a kormány böl-
cseségére, a nemzet szeretetére vár. Vajha már rég fel-
ismertük voira, hogy a társadalmi izgatások nem hely-
beliek, mint a politikaiak. Azok általánosak, mint a 
vallásforrongások. Mert egyetemlegesen érzett szükségekre 
és oly vágyakra vonatkoznak, melyek mindenütt az em-
beri lélek mélyén szenderegnek. 
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A gazdasági helyzet majdnem ugyanaz lévén külön 
féle államokban, agyanazon panaszokra, ugyanazon vágyakra 
és ugyanazon gyúlékony elemekre talál. Nem ismervén 
fel jókor e nagy igazságot, ma már mint vésztjelzővel 
foglalkoznunk kell e kérdéssé, komolyan, Tudományos 
felolvasások ma már nem elégségesek, nem elég általános 
kinyilatkoztatások, abszolút szólamok iránt kelteni hitet, 
melyek annál kapósabbak, minél kevésbbé szabatosak, 
melyek nem mondják meg félreérthetlenül, hová kell 
irányozni az egyéni és köztevékenységet a kapkodó tapasz-
talatlanság és az önző cselszövények közt. Ma tenni kell 
és pedig messzelátó bölcseséggel, mert kuruzsolás csak 
mérgesiti és fokozza a betegséget. 

A munkás sokat tanult, nagy iskolán ment keresz-
tül, megtanulta, hogy nincs jog, hogy nincs igazság, csak 
a melyet a többség teremt. Kezd már nem kételkedni a 
felett, hogy Ő a többség, a többit majd elintézi. 

Es hogy csakugyan elintézzék, létesítették a munká-
sok nemzetközi társulatát, melynek feladata a munkások 
végleges felszabadítása, a minek keresztülvitelénél az 
internacziónále túlmegy a nemzetek határain, elfelejti a 
fajok ellenségeskedését, gyökerestől kitépi a haza szere-
tetét, sőt annak eszméjét is. A hontársak ellenségek, ha 
az iparnak urai, az idegenek testvérek, ha munkadíjból 
élnek. 

Egy neme ez a kozmopolita vallásnak : proselítiz-
musra buzdit, hitterjesztésre ösztönöz s az általa meg-
szállott lelkeket ép oly titokteljes, mint szilaj rajongással 
tölti el. 

Ebből is látható, hogy az oktatás önmagában nem 
elegendő a nemzetek javítására. A régi szofíszták téve-
dése volt egynek hinni a tanultságot az erkölcsiséggel s 
a tökéletesítő hatalommal. Tévedése az a mai kornak is, 
mert az értelmi lénynek az erkölcsin kell alapulnia, ennek 
pedig a vallási lényen. Az ember hatalma alá haj t ja a 
természetet, de kell viszont, hogy ő egy felső törvénynek 
és rendnek vesse magát alá. A ki pedig a megismert 
kötelesség szerint tudja intézni saját életét, az lesz egyszer-
smind a termelés legjobb tényezője is. 

Hol van tehát a nagy betegséggel szemben a gyógy-
szer? Képes-e az állami hatalom e kérdést megnyugtatóan 
megoldani? Rendelkezik-e czélszerü és hatályos eszközök-
kel az internacziónále eszméi és törekvései veszélyes ter-
jedésének megakadályozására, melyek pedig szükségkép a 
munkások azon sorsából támadnak, melybe őket az újkori 
ipar sodorta. Fölmentette őket ugyanis minden bilincstől, 
kiragadta őket a czéhtestületek kényszere alól, tömör 
testekbe csoportosította őket bizonyos központokban és a 
gépek körül, növelte fizetésüket, de egyszersmiad uj szük-
ségleteket teremtett számukra s védelem nélkül tette ki 
őket az üzleti élet minden hullámzásának, melyet oly 
gyakran felforgattak az ipari átalakulások és a kereske-
delmi válságok. 

Segit talán az anyagi erő ? Nem. Oroszország a 
példa. 

Kibékit talán a kormányzási ügyesség, vagy a csend-
őrség szigora? íme Poroszország nyakán a veszély! 

Enyhitenek a bajon talán az engedmények, a hiányzó 
lőrelátás gondolatlanságának ezen szülöttei ? Hiszen ak-

kor a beteg Francziaországnak már rég ki kellett volna 
épülnie ! 

Segit talán egymagában a pénz ? Erre megkapjuk 
a tagadó választ Angolországban, milliókra menő évi sze-
gények adója daczára. 

Az emberi bölcseség önmagában elégtelen e veszély 
ellen véd és mentő eszközt, a baj ellen biztos orvosságot 
találni. A bajt ös merjük, tanulmányozzuk, elemezzük, 
szétbonczolása tökéletes, megvizsgálása pontos, de hát hol 
vannak az óvszerek, melyek megakadályozzák, mielőtt a 
test hullává válnék. 

A fogalmak és "érzelmek egymást gyúró zavarában 
az evangéliumi keresztény hit és erkölcs nélkül nincs 
kibontakozás, mert a munkás kérdésnek nemcsak anyagi, 
de főleg vallás-erkölcsi oldala van, melyet e kór gyógyí-
tása körül sürgölődők feltűnően elhanyagolnak. 

A munkás sorsa sanyarú volt és marad és csak 
akkor nem esik kétségbe, ha számára felmarad az ég és 
a hit, mely örök vigaszt biztosit neki. A hit, mely az 
embereket kivétel nélkül szárnyai alá hivja, mely a tár-
sadalom likacsaiban mint valami jótékony nedv szivárog 
be, minden betegség ellen biztos szert nyújt . 

Szenvedéseink, fájdalmaink ellen tartós vigasztalá-
saink kivétel nélkül vallásiak. Midőn az emberek minket 
üldöznek, akkor némi menhelyet keresünk magunknak tul 
az embereken ; midőn legkedvesebb reményeinket, az 
igazságot, szabadságot, hazánkat látjuk eltűnni, akkor 
abban találunk megnyugvást, hogy létezik valahol egy 
lény, mely nekünk be fogja tudni, hogy századunk daczára 
hivek maradtunk az igazsághoz, szabadsághoz, hazánkhoz ; 
midőn egy szeretett lény vesztén bánkódunk, akkor hidat 
verünk az örvény felett s gondolatban átkelünk rajta ; 
végre midőn az élet kisiklik kezünkből, szárnyalunk más 
élet felé. A vallás lényegénél fogva hű társa, leleményes, 
fáradhatlan barátnője a szerencsétlenségnek. 

Lehet, hogy azok, kik nem képesek más erőt gon-
dolni, mint a gőzt, semmi más rugót mint az aranyat, 
más feladatot, mint a termékek gyarapodását, más czélt, 
mint az élvezetet, igen csekély fontosságot fognak tulaj-
donitani a valláserkölcsi erőnek ; ők nem látják azt, a mi 
szemeik előtt történik, rájuk nézve az egyénnek és a tár-
sadalomnak erkölcsi kifejlődése nem bir jelentőséggel, 
rájuk nézve a történelem néma, a tapasztalás meddő, a 
jövő semmi. Másként vélekedik és pedig helyesen az az 
amerikai szocziálista, kinek szavai szerint társadalmi fel-
adatok megoldására nem elég az ész, sziv is kell hozzá 
és meleg részvét az emberiség egy részének szenvedése 
iránt. 

S ezért ugy tartom, hogy főleg e kérdésben az ál-
lami és egyházi hatalom bizalmas, testvéries működése 
kiváltképen szükséges. S azért nagy tévedés, s bűn az 
egyházat tevékenységében akadályozni, közreműködését 
mellőzni, nélküle, sőt ellene mindent alkotni akarni. 

De a testvéries közreműködésre nem elég csak al-
kalmilag kegyes szavakban a vallás pártfogolásának szük-
ségé t az állam érdekében hirdetni, tisztelni is kell a 
vallást. 

De e tisztelet hiányára mutat mindig, midőn a vallás-
pártolás ez uj apostolainak jól es k „a közönséget tarta-
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lékgondolataikba is beavatni. Ők nem akarnak hívőknek 
látszani, nehogy együgyűeknek tartassanak. Első frázisuk hi-
tet parancsol, a másik pedig már arra van szánva, hogy a 
kétkedés dicsőségét visszaszerezhessék maguknak. Rossz 
misszionárius szokott lenni, ki magát tul akarja emelni 
saját hitvallásán. Az egyháznak kódexe van, a ki azon 
kivül áll, nem igazi misszionárius. 

Továbbá e testvéries együttműködésre nem szeren-
csés felhívás azon becsmérlő nyilatkozatok, melyekben 
oly sűrűen részesülnek az egyház szolgái s melyek ugy-
látszik más dologban lelik alapjukat, mint az ideges 
rossz kedv alkalmi kitöréseiben. Azok vagy a mélyen meg-
gyökeresedett barátságtalan indulatnak, vagy jól meg-
fontolt politikai czéloknak tudandók be. 

De legyen bármint is. Magam részéről mélyen sajnál-
nám s nagy politikai hibának tartanám s törekvések 
irányának fentartását azokkal szemben, kik oly erkölcsi 
erőt képviselnek, melyet pótolni lehetetlen, kik nagy 
eszmék hirdetői, nagy törvények hordozói, nagy áldás 
tényezői a nemzetben és az emberi gyarlóság leszámítása 
mellett, az annyi összeütköző érdekek között a nemzet 
testének összekötő kapcsai. 

Mindezen és sok egyéb még elintézésre váró kérdé-
sek megoldásánál politikánkat azon helyes törekvés vezé-
relje, mely két főérdek összeegyeztetését és hasznossá 
tételét tűzte ki feladatául. 

Az első a haladás érdeke ; de ez sem túlságosan 
hirtelen, sem mérték felett jelentékeny ne legyen ; s eb-
ben rejlik a második főérdek : az állandóság érdeke. 

Annak megfontolása nélkül ugyanis, vájjon vala-
mely ujitás jó-e s nem áll-e a társadalom tényleges álla-
potával kirivó ellentétben, megzavarjuk a társadalmat s 
nem mozdítjuk elő jólétét. Ha a haladás nem mértékletes 
és vigyázó, rombol, mert nem veszi számba az ellenkező 
erők állapotát, melyeket fonák erőszakolás által ellen-
állásra hi fel. 

Az idétlen újítások, épp ugy mint a stabilitás túl-
ságos eszméi veszélyesek. Vannak, kiket a haladás, a re-
generáczió szó mindennek felforgatására ösztönöz, mig 
ellenben másokat a stabilitás, a konzerváczió mindennek 
helyreállítására buzdit. 

De helyreállítani azt, a mi már megszűnt, csak más 
és pedig fonák neme az újításnak. 

Nem szabad feltartani makacsságunkban, a mi ösz-
szeroskadt, de nem szabad szerfelett megállapítani azt, a 
mi jelentkezik ; s midőn a szabadságot megerősítjük, ma-
radjunk hivek az igazsághoz, melyhez minden korszaknak 
joga van, s ne feledkezzünk meg arról, hogy a kímélet, 
sőt még a bocsánat is részét teszik azon igazságnak 
melylyel tartozunk azoknak, kiknek gondolkozásmódja 
eltér a mienkétől. 

S azért az igazi szabadelvű politikának, mely ellen-
téte a politika ama másik válfajának, melynek elve az a 
jogi axióma : quid quid principi placet, legis habet vigo-
rem — (itt a princeps alatt a polgári hatalom minden 
nemét értem) — az igazi szabadelvű politikának első 
alapelve az igazság, e politika azon fenséges gondolat 
által vezéreltetik, hogy nincs jog más jog ellenében s 
hogy van örök igazság, mely megelőzi az államot : a 

politika hódol azon meggyőződésnek, hogy az embernek 
sajátos és elidegenithetlen értéke van, nem szabad tehát 
bántani sem személyét, sem javait, sem lelkiismeretét. 

Csak azon politikát lehet és kell szabadelvűnek 
nevezni, mely a társadalmi és politikai szabadságokat 
minden támadás ellen megvédi. Ez a politika az igazi, a 
helyes, mert egyedül ez ügyel az ember méltóságára és 
boldogságának egyedüli alapelvére. 

Ezek alapján könnyű felfogni, hogy ezen politikát 
az erkölcstől elválasztani nem lehet. 

Ezen elveken nyugvó, ilyen szellemtől áthatott 
politika regeneráló erővel bír ugy egyesekre, mint magára 
a társadalomra. 

Mert az egyeseknek, kik az igazság és erkölcsiség 
országában élnek, tisztábban fogják fel hivatásukat és 
keblökben a jóra ösztönző hajlam, szenvedés növekedését 
érzik. S mivel a társadalom csak olyan lehet, mint az 
egyesek, kik azt alkotják, a politika és kormányzatnak 
a társadalomra való kihatása is nyilvánvaló. Az egyén és 
a társadalom kölcsönös egymásra hatás alatt állanak. Az 
egyén érdemei folytán a társadalom folytonosan tökélyea 
sül, de ez viszont az erkölcsi megkönnyítése által vissza-
szolgáltatja az egyénnek a mit tőle nyer. 

Azon politika ellénben, melyet nem ezen elvek lelke-
sítenek és melynek nem ezek szolgálnak irányításul, mely az 
erkölcsöt feláldozza czéljainak, az Macchiavellit ismeri el 
vezéreül s ott okvetlen hiányzik a politika lényeges fel-
tétele : a tisztesség, melyet minden kormányzatnak meg 
kell követelni. 

Hasztalan törekszik a salus reipublicae veszedelmes 
és kétértelmű elvnek védelme alá helyezkedni, melyben 
kormányzatának indokait a legkegyetlenebb despota is 
vélte feltalálhatni. 

A történelem kétségtelen tanúsága szerint hamis 
Helvetiusnak azon merész állítása, hogy a közjó mindent 
szentesit. Mert ha csak egy pillanatra is elismerjük a 
közjó rejtelmes czimét, mindjárt minden dolog meg van 
engedve, nem képzelhető ugyanis oly intézkedés vagy oly 
tett, melyről nem lehetne mondani, hogy a közjó érde-
kében szükséges. Es nincs sem a múltban, és nem lesz 
sem a jelenben, sem a jövőben oly gonosz és gyalázatos 
tett, melyet e felfogással nemcsak menteni de igazolni is 
ne lehessen. A nemzetek sorsa egyes emberek szenvedélyei-
nek és szeszélyeinek esnék áldozatul, az állam czéljának, 
melylyel mindent igazolni akarnak azok, kiket, mint mon-
dani szeretik, a politika megjózanitott, háttérbe kell szo-
rulni a közczél előtt ; a czél pedig nem állhat ellentétben 
a közlelkiismerettel. A közélet morálja pedig nem lehet 
különböző a magánéletétől, mert az ember nem két lelki-
ismeretet hord magában. 

A történelem lapjai tanúskodnak az igazság mellett, 
a mi elől elzárkózni annyi, mint botorul megvetni évezre-
dek tapasztalásait, megvetni Isten mutató ujját, mely ok 
és eredmény kérlelhetlen lánczolatával mások sorsában 
saját sorsunknak képét jelöli. 

A költségvetést, mint az állami háztartás zavaratlan 
vezetésének feltételét elfogadom. 
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Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház márcz. 3-ïki ülésében. 

(Folytatás.) 

A vallástalanság szabadsága, mint előbb mondottam, 
még rosszabb a polgári házasságnál is. Behozták azzal az 
argumentummal, hogy nem lehet senkit sem arra kény-
szeríteni, hogy valamely vallásfelekezethez tartozzék. Ez 
roppant gyenge argumentum t. ház, mert ha mindazokat 
a törvényeket eltörölnők, melyek az egyes polgároknak 
nem tetszenek, akkor törvény alig maradna. Ott vannak 
a nazarénusok, nem akarnak sem fegyvert fogni, sem adót 
fizetni, gondolom az adófizetést más vallásfelekezetek is 
megtagadnák, de az állam reá kényszeríti őket, hogy kell 
katonáskodni, kell adót fizetni. Es helyesen, mert az 
államnak vannak magasabb érdekei, a melyek által az 
állam kell hogy vezéreltessék. De ilyen magasabb érdek-
nek tartom azt is, hogy a polgárok vallásosak legyenek ; 
azért nem szabad a vallástalanságnak kaput nyitni semmi-
féle liberális álokoskodással. Szokták kérdeni, hogy a 
katholikusok mért nem nyugosznak bele ezen egyház-
politikai törvényekbe, hiszen a katholikusoknak tulajdon-
képpen nem is ártanak annyit, mint más vallásfelekeze-
teknek, különösen a protestánsoknak. Igaz, tisztára igy van. 

Hiszen a lapok majdnem mindennap hoznak fájda-
lom, olyan közléseket, hogy most itt és ott túlnyomóan 
protestáns egyházakból tömegesen hagyják el a maguk 
vallását és lesznek felekezetnélküliekké. Ea nekem ma-
gamnak is argumentált a hágnak egy igen t. tagja, a ki 
most nincsen jelen és kapaczitálni akart, hogy mi katho-
likusok nyugodjunk bele a törvén) be, mert a protestán-
sok 50 esztendő múlva (Felkiáltások a baloldalon : Öt év 
múlva!) maguk fogják ezen törvények revízióját követelni, 
mert ők fognak majd tönkre menni. Igen, t . ház, annak 
daczára én azt óhajtom, hogy e törvények mielőbb revi-
deáltassanak. (Helyeslés a baloldalon.) Mert habár nagy 
baj az, hogy hazánk nyelvileg és vallásilag annyira szét 
van tagolva, ehhez képest a vallástalanság összehasonlit-
hatlanul nagyobb baj . (Helyeslés a baloldalon.) Én tehát 
avval nem vigasztalom magamat, hogy e törvények más 
felekezetbelieknek többet ártanak, mint nekünk katholiku-
soknak. Én azt akarom, hogy se nekem, se másoknak ne 
ártsanak. (Helyeslés a baloldalon.) 

De azért is módosítani kell e szerencsétlen törvénye-
ket, hogy ezen módosítással gátat vessünk azon — már 
párszor említett nagyobb bajnak, a mely a művelt társa-
dalmat legújabban fenyegeti: a szoczializmusnak tudni-
illik. Hiszen a ház t. túloldaláról elhangzott beszédekből 
is ki lehetett érezni, sőt némelyek ki is mondották, mások 
meg sejtették, hogy a szoczializmusnak tulajdonkép a 
hitetlenség az oka. Es ugy is van lt. ház, mert a nemzet-
közi szoczializmus először az Istent tagadja meg, azután 
a trónt és végül a hazát. Azért kell elejét venni annak, 
hogy ezen szerencsétlen törvények következtében a vallás-
talanság terjedhessen. 

Mindenütt a vallástalansággal kezdődött korunk ezen 
réme, azt kimutathatjuk Belgiumban, Francziaor.«zágban. 
Nem akarok azokkal foglalkozni, de egy hazánkhoz 
közelebb álló és talán mindenki által leginkább ismert 

állammal, Németországgal röviden mégis foglalkozom. 
Tudjuk, hogy 1870-ig, illetőleg a kulturharczig Német-
országban a közoktatás egészen vallásos, hitfelekezeti 
alapon nyugodott és annak daczára, hogy szanaszét volt 
szaggatva az a birodalom, akkor mégis képes volt legyőzni 
az egységes Francziaországot, a liberális Fransziaországot. 
Mindőn a németországi hadak bent voltak Francziaország 
testében : történt, hogy azok a vallásos német katonák 
vasárnapokon tömegesen mentek a templomokba s térdre-
borulva imádkoztak. Látta ezt egy franczia pap, szemében 
könyekkel, egyik német kollegájához fordult s igy 
szólott: Már most tudom, miért győztek a német 
fegyverek. 

Igen, mert a vallásos katona mindig bátrabb, mint 
a vallástalan, mert az nyugodt, Istennel kibékült lélekkel 
megy a veszedelembe, ellenben a vallástalan emberek, 
bármennyire iparkodjanak is magokat émanez pálni a túl-
világtól, nem sikerül az teljesen, hanem mindig fenmarad 
a kétely, s azzal a bizonytalanságszülte félelem. Azért én 
azt gondolom, hogy a val lásiag nevelt, de különben szét-
tagolt Németországnak vallásos katonasága győzte le a 
bár egységes, de liberális Francziaországnak katonaságát. 

Tudjuk, hogy 1873-ban Bismarck elbizakodva a nagv 
hatalomtól, Németországot egyesítvén, tovább akart menr i, 
talán az is szeme előtt volt lehetőleg vallásilag is egye-
síteni az országot a kultura nevében, a melynek magas-
latán pedig vezérként állott akkor is Németország, tehát 
a kultura nevében támadta meg az egyházakat. 

Nem akarok hosszasabban ezzel foglalkozni, csbk 
röviden jelentem ki azt, hogy bár nagy büszkén azt 
mondotta, hogy nem megy Canossába, mégis mi lelt 
következése a kulturhareznak ? Lett az, hogy mig 1871-ben 
csak 118.000 volt a szocziálisták szavazata, 20 évvel 
később már húszszor annyi volt, mert majdnem 2 millióra 
rúgott a vallástalan iskolákban, vallástalan törvényekkel 
terjesztett szocziálisták száma. És mikor Bismarck látta 
a szomorú következményeket, elment Canossába, azaz 
megengedte a vallásosságot sértő törvényeket lassankint 
módosítani, mert nagyobb volt benne a hazaszeretet, 
sem mint a gyűlölet a katholiczizmus iránt, nagyobb volt 
benne a hasaszeretet, sem mint a hatalomhoz való ragasz-
kodás. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) 

Itten hivatkoztak többen Angliára és mondták, hogy 
Angliában a munkásmozgalmak tekintetében meglehetősen 
rendben megy a dolog. Miért van ez igy t. ház? Az előbb 
már volt szerencsém kiemelni, hogy Angliában a vasárna-
pokat milyen vallásosan ülik meg. Tudjuk, hogy Angliá-
ban a vallás nagy tiszteletben részesül. A napokban 
olvastam, hogy annyira mennek e tekintetben, hogy pél-
dául ha egy angol hajó befut valamely kikötőbe, akkor 
annak a legénysége vasárnap elmegy a templomba, de ha 
egy franczia hajó megy be, bizony arról nem megy senki 
sem templomba. Hát t. ház, ha tetszik Angliára hivat-
kozni akkor, midőn az Angliára való hivatkozás az önök 
elveinek, czéljainak megfelel, ne méltóztassanak elfeledni, 
hogy Angliában a vallásosságot ápolják, s rajta vanuak, 
hogy a vallásos alapok meg ne ingattassanak. 

Itt a házban kaptam egy füzetet. Az igen tisztelt 
képviselő urak kétségkívül szintén kaptak; czime: „A 
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fiuk hadserege." Elolvastam és azt találtam, idézhetnék | 
belőle, de inkább csak röviden jelentem ki, hogy emez 
intézmény is szoros összeköttetésbe van hozva Angliában a 
vallasossággal. Ez a fiuk katonasága az ismétlő iskola-korban 
levő gyermekeket veszi szárnyai alá és katonás szervezet-
tel iparkodik bennök a férfiasságot, bátorságot, önérzetet, 
és egyéb férfias jó tulajdonságot ápolni, de mindenütt 
szoros összeköttetésben van az egyházzal ugy, hogy ezen 
intézményt magát is vallásos alapra fekteti Anglia. Hol 
vagyunk e tekintetben hazánkban, t. ház. (Felkiáltások : 
2 óra elmúlt. Halljuk ! Halljuk ! a baloldal hátsó pad-
jain.) Iparkodom lehetőleg rövid lenni, elhagyok mindent, 
a mi szorosan véve nem tartozik a dologhoz. Olyan dolog 
következik, a miről akár két óráig is lehetne beszélni de 
iparkodni fogok 2—3 perez alatt végezni vele. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Pannonhalma. Böjti körlevél. — (Folytatás.) 
Az igaznak életében minden érdemszerző, mert; min-

den cselekedete az élő hitből ered. Ha imádkozik: lélek-
ben és igazságban, a hit szellemében imádkozik; ha mulat : j 
az Urban találja örömét; ha olvas, ha ir, ha dolgozik: j 
mindezt hitből és bit szerint, az Ur Isten szent akaratával 
megegyezőleg teszi ; ha ételt vesz magához, ha üdülést 
keres: mindezt a hit szellemében teszi azért, hogy erőt 
szerezvén, szolgálhasson az Istennek és kötelességét telje-
sítse. A hitből és hit szerint élő igaz az élet minden 
eseményét a hit szempontjából tekinti : a betegséget, az 
egészséget, a megvetést, a tiszteletet, a szerencsét és 
szerencsétlenséget, szóval mindent, a mi vele történik, 
ugy veszi, mint a jó Isten szent intézkedését; mindenben 
felismeri és áldja az 0 szent akaratát ; mert meg van 
győződve, hogy az van legjobban téve, a mit az Isten 
akar ; az Isten szeretőknek minden javokra szolgál] (Róm. 
8. 28.) mindenben megnyugszik az Istennek szent akara-
tán. Es ezen jóságos cselekedetei által szüntelenül gyara-
pítja érdemeinek kincseit a boldog örökkévalóság számára; 
minden cselekedete az igaznak mindmegannyi jó cselekedet 
az üdvösségre. 

Az élő hit, melyből az igaz él, az ember hallhatatlan 
lelkének valódi élete; ezen hit élteti a lelket az igpzság 
által, mely azt megvilágosítja ; ezen hit élteti a szivet 
hajlamainak megszentelése által ; élteti az akaratot a jósá-
gos cselekedetek által, melyeket az örök üdvösségre 
érdemesekké tesz. Es épen ezért az élő hit, a szeretet 
által munkás hit elkerülhetetlenül szükséges az örök 
üdvösségre; mert nem elég ám csak mondani: Uram, J 
Uram! vagyis nem elég csak imádkozni, hanem tenni is, 
munkálkodni is kell, vagyis a bennünk levő hitet a 
parancsolatok megtartása, a szeretet által kell nyilváno-
san megmutatni, látható cselekedetek által bebizonyítani; 
Krisztus Urunk világos szavai szerint, az megyen be a 
mennyeknek országába, a ki Afyám akaratját cselekszi, a 
ki mennyekben vagyon (Máté 7. 21.). Ha ez igy van, mi 
az oka annak, hogy oly kevés katholikus kereszténynek 
van élő hite ? Ha magának a léleknek nincsen élete, nem 
lehet csodálni, hogy annak élő hite sem lehet; a halálos ' 

bűn fosztja meg a halhatatlan lelket valódi életétől ; ha 
él is az olyan lélek, de jobb lenne neki nem élnie, mint 
a megszentelő kegyelemtől megfosztva a kárhozat átka 
alatt élni. Váljon élhet-e a szőlővessző, ha a tőről le van 
vágva? Ugye nem élhet? Igy van ez a lélekkel is, ha 
Krisztustól el van választva, ha a valódi szőlőtőről le van 
vágva ; nincs élet az oly lélekben, mert nem él Krisztus 
ő benne, sem ő nem él Krisztusban (Ján. 15. 5.). 

Ha valamely keresztény Isten kegyelmében van is, 
de ha az Isten kegyelmét nem gyümölcsözteti lelkében, 
vagyis ha hitét a szeretet cselekedetei által nem élteti, 
nem sokáig fog az olyan hivő az Isten kegyelmében 
megmaradhatni. A hit, egy szent-atya szavai szerint, dió-
héjba foglalt ismerete mindannak, a mi sürgősen, elke-
rülhetetlenül szükséges. De mi lehet sürgősen szüksége-
sebb, mint a mennyország, hogy azt elnyerjük, a poklot 
elkerüljük és igy lelkünket megmentsük? Mi lehet meg-
hatóbb. mint egy Isten, a ki az embert annyira szereti, 
hogy 0 is emberré lesz, él, fárad és maghal? Mi lehet 
magasztosabb, szeretetre buzditóbb és megragadóbb, mint 
Isten fiát a kereszten látni, érettünk feláldoztatni, szent 
testével és vérével táplálkozni? Oh szent igazságok ! nem 
birtok-e ti a szeretet tüzével, ho^y mi bennünk a szere-
tet lángját fellobogtassátok? Oh, igen! De szükséges, 
hogy mi ezen szent igazságokat szivünkre vegyük, azok-
ról komolyan gondolkozzunk. Az Ur Isten azért adott 
nekünk értelmet, hogy azt ne c^ak kenyérkeresésre, földi 
érdekek hajhászására, anyagi haszonra fordítsuk: hanem, 
hogy gondolkozzunk is azon szent igazságokról, melyek-
től örök üdvösségünk függ; ez az egyedül sürgősen és 
elkerülhetetlenül szükséges, mert mit használna az em-
bernek, ha a világ minden kincsét megnyerné, de halha-
tatlan lelkének kárát vallaná? (Máté 16. 26.) mondja 
maga az Ur. Az igazságnak csak ugyvan hatása a lélekre, 
ha a2t az ember jól meggondolja, megfontolja,, szivére 
veszi; ha a katona nem használja fegyverét, könnyen 
legyőzi, de sőt meg is öli őt az ellenség; igy vagyunk 
mi is a hit igazságaival ; azok a mi fegyvereink, használ-
nunk kell azokat, vagyis szerintők kell életünket intézni ; 
nem csak hinnünk kell azokat, hanem át kell azokat 
vinnünk az életbe, tetté, cselekedetté kell azokat változtatni 
vagyis az életben megvalósítani. Hogy csak egy példát 
említsek : te hiszed azt, hogy az Isten igaz biró, a ki 
megjutalmazza a jót, és örök kárbozattal bünteti a go-
noszt ; te ezt hiszed, és semmi hatással sincs az reád, 
ha csak futólag meggondolás nélkül említed ; ellenben 
megrendítő hatása lesz annak reád, ha azt szivedre ve 
szed, ha jól megfontolod és meggondolod, hogy téged is 
a pokolban fog az igazságos Isten örökké büntetni, ha 
nem tartod meg az 0 parancsolatait, vagyis, ha nem 
élsz hitből és hit szerint. (Vége köv.) 

I R O D A L O M . 

= Stampay-féle 210 lapos, 15 kros, kath. Énekek, 
Imák és Temetési szertartások l i l ik kiadása elfogvott. 
Szerző értesiti és kéri az érdeklődőket, hogy a. IV-ik 
kiadásra vonatkozó praktikus észrevételeiket, mivel könyve 
ismét egy ívnyi bővítést nyer, mielőbb hozzáküldeni szives-
kedjenek. Ara igen díszes kemény kötésben most is 15 kr. 
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marad, 10% engedménynyel. Bolti ára 18 kr. lesz. Az 
ismeretlen énekekről uj kottákat három ivnyi terjedelem-
ben ingyen ad Stampay János főtani'tó, Köbölkút, Eszter-
gommegye. 

Tisztelettel értesítem a ft. lelkészkedő papságot, 
hogy „Esketési beszédek" czimü sz. beszéd gyűjtemé-
nyem megjelent. A mű, mely 100 sz. beszédet tartalmaz 
s a leghirnevesebb franczia és német szónokok beszédei 
után van átdolgozva, négy részre cszlik : hit- és erkölcs-
tani, szertartástani, rövid intelmi s tulajdonképeni alkalmi 
beszédekre. Függelékül aranymenyegzői beszédek vannak 
csatolva. A csinos kiállítású, 29 nagy nyolczadrétü ívre 
terjedő mű ára fűzve és az árat előzetesen beküldőknek 
— bérmentesen szállítva 2 frt . (vel 6 sacra.) Angol 
vászonba díszesen bekötött példányok is kaphatók. A 
megrendelések alulírotthoz, vagy a „Pázmány-sajtó"»ba 
intézendők. Szatmár, 1897. ápril hó 2-án. Dr. Irinyi 
Tamás theologiai tanár. 

— Felhivás előfizetésre. *) — Soká vajúdó vállala-
tom végre megvalósul. A „Lelki Beszélgetések" megjelen-
nek, s azon helyzetben leszek, hogy a példányokat igen 
tisztelt megrendelőimnek még húsvét előtt megküldhetem. 

Miután a megrendelések távolról sem fedezik s 
nyomtatási költségeket: tiszteletteljesen felkérem a nagy-
érdemű kath. közönséget, legyen kegyes korszerű munká-
mat nagylelkű támogatásában részesíteni. 

Ugy hiszem, a nagynevű Ravignan atya beszédeit 
fölösleges hangzatos szólamokban a,ánlani, ajánlják azok 
maguk magukat ; ezekről is el lehet mondani, a mit 
Chateaubriand a keresztény szónoki beszédekről állit: 
„Tárgyuk Isten és a szeretet, mindig ugyanaz, mindig 
kimerithetlen 

A „Lelki ABC." sem lesz kivetni való. 
A munka ára fűzve: 1 fr t 20 kr., díszesen kötve: 

1 frt 70 kr. 
Művemet mégegyszer a nagyérdemű közönség kegyes 

pártfogásába ajánlva vagyok teljes tisztelettel. 
Szent-Katalinban, (u. p. Porzsó. Vasmegye), 1897. 

márczius hó 20-án. Dr. Fischer Lajos, 
szombathely-egyházmegyei áldozó-pap. 

V E G Y E S E K . 
*** A püspöki konferencziáról pótlólag közöljük 

még, hogy a távol maradásukat kimentők közt voltak 
még Schlauch bibornok és Firczák Gy. püspök urak. A 
jegyzőkönyvet Ivánkovics János rozsnyói püspök ur ve-
zette. Fehér Ipoly főapát ur eddigi jegyzőnek az értekez-
let köszönetet mondott. A kongrua-bizottságba a meg-
üresedett helyekre megválasztattak Mihályi Viktor érsek, 
Bende Imre, Steiner Fülöp és Ivánkovics János püspök 
urak. A bizottság egyelőre a papi jövedelmekről beérke-
zett összeírásokat veszi átvizsgálás alá. 

— Rómából kapta egy német katholikus lap a hirt, 
hogy szentse'ges atyánk, XIII. Leo pápa, Tarrozzi mgréval, 
a ki ab epistolis latinis titkár, encyklikán dolgozik a 
magyar püspökhöz az iskolaügyről. 

— A nagyváradi 1. sz. székesegyházban oltár-
szentelés volt. Az uj főoltárt szentelte fel Schlauch Lőrincz 
dr bibornok. 

*) Igen melegen ajánljuk. A munka már megjelent. Ismer-
tetni fogjuk. 

— Utolsó nagyböjti felolvasását a budapesti kath. 
körben tegnap tartotta Ruschek Antal. Ezúttal az özvegy-
ség szomorú magányosságában s a zárda falai közt az 
önfeláldozás tevékenységében mutatta be a keresztény 
nőt. Ruschek felolvasásai nagy hatást keltettek a főváros-
ban. Kivánatos, hogy azokat sajtó utján közhasználatra 
bocsássa. 

— A budapesti papság szentgyakorlatai. A buda-
pesti lelkészkedő római katholikus papság a nagyhét első 
napján, a jövő hétfőn kezdi meg szent gyakorlatait a 
szervita atyák belvárosi templomában. A hétfői istenitisz-
teleten az összes fővárosi papok megjelennek. Az ünnepi 
szónoklatot egyik Jézus társasági atya mondja. Utánna a 
papok meggyónak a Bogisich püspök, kerületi főesperes 
által a szerzetes rendek tagjai közül erre fölkért gyón-
tató atyáknak. — Az iskolásfiuk és leányok húsvéti gyó-
nása, már minden plébánia templomban megkezdődött. 

— Zanándoklat Nagy-Mária-Czelbe. Május hó 3-án 
Pozsonyból, a szent-Ferencz rendi atyák zárdatemplomá-
ból ünnepies istenitisztelet után magyar zarándoklat indul 
a világhírű búcsújáró helyre, Nagy-Mária-Czelbe. Az ut 
Pozsonyból-Pozsonyba számítva 10 napot igényel. Vissza 
tehát május 13-án érkezünk. Az utat, gyalog teszszük 
meg, az utolsó nap kivételével, amidőn Marbachtól-Pozso-
nyig hajót használunk. A hajójegy minden személy után 
1 frt 50 kr. Útközben Szt.-Baromság és Mária-Tábla 
kegyhelyeket is érintjük. A résztvenni kivánók legkésőbb 
május hó 3-án, kora reggel Pozsonyban legyenek, mert 
reggel 8 órakor indulunk. Pozsony, 1897. ápril. 6-án. 
Szabó Kristóf, sz.-Ferencz rendi áldozár, zaránd. vezető-

— Kath. muukásnők védő egylete Budapesten. 
Egy rendkívül humános egylet alapszabályait hagyta 
jóvá a hivatalos lapban a belügyminiszter. A uj egylet, 
melynek czime : „A budapesti kath. munkásnők egye-
sülete" Bundala Mihály központi szemináriumi lelkiigaz-
gatónak és a fővárosi kath. arisztokrata nők áldozatkész-
ségének és tevékenységének köszöni létét s hivatva van 
nagyban hozzájárulni a Budapest gyáraiban do'gozó 
munkásnők sanyarú és veszedelmes helyzetének javításán. 
Az egylet, mely már saját házzal bír, az irgalmas nővé-
rek vezetése alatt áll s különösen a szegény fiatal kath. 
munkásnőket megóvja az erkölcsi bukástól, oktatja a 
szükséges ismeretekre s emellett anyagilag is segit hely-
zetükön, a mennyiben csekély pár krajczárért ad nekik 
élelmezést és lakást. — Isten áldása legyen az uj egye-
sületen, melyre napjaink szocziális mozgalmai közt oly 
égető szükség van. 

— A legbecsesebb húsvéti ajándék, a Didon-Kiss-
féle „Jézus Krisztus" czimű diszmü. Remek tartalma, 
gyönyörű illusztrácziói, kivált 20 rézmetszete, atlasz-selyem 
betétü kötése, tökéletes nyomdai kiállítása ajánlják. Ara 
45 frt. Etiam erga sacra 100 = centum, per partes 
assignanda. A kiadó Kiss János dr a művet a megren-
delésre mindjárt megküldi, a sacrumokat pedig másfél év 
alatt tetszés szerint beosztva jelöli. Megrendelhető Kiss 
János dr pápai kamarás, a Szent István-Társulat igazga 
tójánál : Budapest, Királyi Pál-utcza 13. sz. a. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



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

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

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

Budapesten, április 14. 30. 

Megjelenik e lap heten- E 
ként kétszer : \ 

szerdán es szombaton. | 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- l 
küldéssel 5 f r t . Ë 

Szerkesztő lakása : [ 
Budapest, \ 

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

küldemény czimzendő. : 

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

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K ÉVFOLYAM. 

TARTALOM. Vezéreszmék ev Tanulmányok : Isten szolgáinak boldoggá- és szentté avatása. — A gyóntatószékről. — Mócsy Antal orsz. 
képviselő beszéde a képviselőház márcz. 3-iki ülésében. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t . Hogy a ker. kath. vallás hazánkban 
üldözött vallás, és a magyar liberalizmus mosakodása. — B u d a p e s t . A budapesti tudományegyetem mint katholikus alapitvány ügye 

a főrendiházban. — P a n n o n h a l m a . Böjti körlevél. — Tárcsa. — Vegyesek. 

Isten szolgáinak boldoggá- és szentté avatása, 
Beatificatio et Canonizatio S er vorn m Dei. 

(XIV. Benedek pápának hasonló czimü munkája nyomán.) 

III . 

A boldoggáavatás (beatificatio) után követ-
kezik a szent téavatás (canonizatio.) Ha hitvallók 
(Confessor.) ügyei t á rgya l ta tnak , kik boldoggá-
avatásuk előtt külső t iszteletben nem részesül-
tek és ezen ügyeknek t á rgya lása VIII. Orbán 
pápa (1623—44.) ál tal k iadot t decretumok u tán i 
időben vet te kezdetét , szükséges, hogy a bol-
doggáavatás u tán ujabban csodák t ö r t én t ek 
legyen, ezek megvizsgáltassanak és helyben-
hagyassanak, és csak ekkor lehetséges a pápától 
a szent téavatás t (canonizatio) kieszközölni. 

Magának a szent téava tásnak ügymenete 
(processus canonizationis) a következő: 

Miután a Postula torok é r t sültek arról, hogy 
a boldoggá ava to t t közbenjárására ujabb csodák 
tö r tén tek , esedezve folyamodnak a Congregatio 
ss. Ri tuum rendes gyűléséhez (Congreg. ordin.), 
hogy az előjegyzés az ujabb tárgyalásra (Signa-
tu ra Commissionis reassumptionis) megtör tén jék 
és a megbizó levelek ( l i t terae remissoriales) ki-
adassanak, és igy az u j abb csodák felet t a t á r -
gyalás pápai tek in té ly mel le t t i smét eszközöl-
tessék. 

Ezen t á rgya lásnak végreha j tásá ra szükséges 
tagoknak szervezését, az ügy i ra toknak Rómába 
való felküldését és azoknak fe lbontásá t stb. ille-
tőleg éppen azon el járás követendő, melyet 
fennebb a boldoggáavatásnál (beatificatio) elmon-
dot tunk. 

A tárgyalásró l fe lve t t ügy i ra toknak hiteles-
sége fölöt t ugyancsak a congregat iónak rendes 
(ordinaria) gyűlése ha tá roz ; a csodák fe le t t azon-
ban az előkészitőt megelőző (antepraeparat . ) , az 
előkészitő (praeparator . ) és a pápának elnök-
lése mel le t t t a r t o t t á l ta lános (generális) gyűlés 
t a r t j a a vizsgálatot . 

Ugyancsak az á l ta lános (generalis) gyűlés-
ben v i ta t ják meg ama kérdést is, váj jon a cso-
dák approbálása u tán biztosan lehet-e a szentté-
ava tás t (canonizatio) eszközölni? 

Ké t beigazolt csoda elégséges. 
Ha a csodák az ál ta lános (generalis) gyű-

lésben be igazol ta t tak és ha ugyancsak az ál ta lá-
nos (generalis) gyűlésben k imondot ták , hogy a 
szenttéavatá_s (canonizatio) meg tö r t énhe t ik : a pápa 
magához rendeli a Congregatio t i t ká r á t és a Fidei 
P r o m o t o r t és meghagyja a t i tkárnak , hogy ké t 
decre tumban tegye közzé, hogy a csodák appro-
bá l t a t t ak és hogy a szent téavatás (canonizatio) 
meg tog tö r ténn i . 

* * * 
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Midőn a szent téavatás (canonizatio) biztos 
végreha j tha tásá ra megje lent a pápai decretum, 
min t éppen e lmondot tuk, maga a szent téavatás 
(canonizatio) még nem tör tén ik meg rögtön; ha-
nem hosszasan tanácskozik a felet t a pápa a 
kardinálisokkal és püspökökkel. Sőt maga ezen 
tanácskozás (deliberatio) csak a fejedelmeknek 
és népnek isméte l t kérelmére és egyéb körülmé-
nyeknek közbejöt tére szokott megkezdetni . A 
szen t t éava tás végrehaj tásának eme halogatásá-
ból, halasztásából (dilatio) kifolyólag megtörténik 
ezután, hogy kiadja az egyik pápa a decretumot , 
hogy valamely boldogot lehet szent té avatni , 
magá t a szent téavatás t már más pápa, t. i. az 
előbbinek u tódja i közöl valamelyik h a j t j a végre. 
Az ügyi ra toka t azonban nem veszik u jabb vizs-
gá la t alá. 

Végre befejeztetvén a pápai consistoriumok-
ban a tanácskozás, a pápa az utolsó ilyen 
consistoriumban kitűzi a napot , melyen a szenté-
ava tás t (canonizatio) végreha j tan i fogja. 

Meghatározzák a várost, hol a szent téavatás 
végreha j ta t ik ; természetesen a legtöbb canoni-
zatio Rómában tö r t én ik ; de tö r t énhe tnék , min t 
t ö r t é n t is, más városban, a hol t. i. éppen a pápa 
lakik. 

Kijelöltetik a hely, templom, melyben a 
szent téavatásnak ünnepélye tö r ténn i fog; Rómá-
ban közönségesen a va t ikán i bazil ikában szokták 
a pápák ezen ünnepe t meg ta r t an i . 

Kitüzetik az ünnepségnek meg ta r t á sá ra a nap 
A szenttéavatás(canonizatio) szer tar tása pedig 

ime a következő : A pápa a vat ikáni bazilikában 
megjelenvén, t rón ján ülve (in solio) fogadja a 
kardinálisoknak, püspököknek, apátoknak ós poeni-
tent ia r iusoknak hódolatát. 

Ezután a consistoriumi ügyvéd a delegált 
Procura tor ra l együt t egy szer tar tás-mester , (caeri-
moniae magis ter) ál tal a pápai t rónnak legal-
sóbb lépcsője elé vezettet ik és a Procura tor 
nevében a szent téavatás t (canonizatio) három-
szor kéri. A két első kérésre a brevium ad 
Pi inc ipes t i tkára , a pápa helyett , hangosan azt 
válaszolja, hogy imádkozzanak az isteni segít-
ségért ; ugyanazért az első kérés után eléneklik 
a Mindenszentek l i tániá já t , a második kérés u tán 
pedig a Veni Creator Spiri tus hymnust. A har-
madik kérésre ki jelenti a brevék t i t ká ra a pápá-
nak szándékát a szent téavatás végrehaj tásá t ille-
tőleg és ő szentsége kimondja ha tá ro /a t i l ag Íté-

letét, hogy a boldoggá ava to t t (beatus) a szentek-
nek la j s t romába (sanctorum catalogus) igtat tassék. 
Ezen Ítélet kihirdetése u tán az ügyvéd a Procu-
r a to rnak nevében köszönetet mond és kéri a 
szent téavatásró l az apostoli okmányokat , mire a 
pápa k imond ja : Decernimus, (elhatározzuk.). Ez-
u tán kér i az ügyvéd a pro tonotár iusokat és nótá-
r iusokat , hogy örök emlékezetnek okáért egy 
vagy több okmány t ál l í tsanak k i ; ezek közöl az 
idősebb válaszolja : Conficiemus és tanukul szó-
l i t j a fel a pápai t rón körül ál lókat mondván: 
Vobis testibus. Végül elénekelik a Tedeum-ot és 
az imában stb. már emlités tör ténik a szentté-
avato t t ró l . 

A régibb okmányok nem tesznek emli tést 
a szeutmiséről a szent téavatás a lkalmával ; azon-
ban ujabb időben a szentmise bemuta tása is 
szokásban van. 

Akár a pápa, akár egy kardinális végzi a 
szent téavatás (canonizatio) u t án a szentmisét, 
szokásban van a bucsuosztás és szokásban van-
nak az áldozati adományok (oblationes). Neveze-
tesen a ss. Ri tuum Congregatiónak tag ja i közöl 
három kardinális, t. i. egy püspök, egy presby-
te r és egy diakónus-kardinál is és a szenttéava-
tásná l működöt t szónokok, vagy ezek helyet t a 
pápa ál ta l k iválasz tot t kardinálisok a szentmi-
sének offer tor iuma a lka lmával gyer tyákat , ara-
nyozot t és ezüstözött kenyeret , a ranyozot t és 
ezüstözött hordóban bort , gerléket, ga lambokat 
és ka l i tkákban (in canistellis) különféle tollú 
mada raka t áldoznak. Ezen áldozatoknak jelentő-
ségét fej teget i Angelus Rocca, Tract, de Canoniz. 
SS. torn. I. pag. 143. 

* # 

Miután k imonda to t t a szent téavatásban a 
végső határozat , a consistoriumi ügyvédnek ké-
résére, elrendeli a pápa a bulla kiadását. Régeb-
ben ezen bul lának kiadása előt t nem volt sza-
bad megtar tan i a szent téavatásnak (canonizatio) 
ünnepélyét , mint ezt a Rituum ss. Congregatió-
nak 1665. augusztus 5-én k iadot t decretuma 
igazolja. Ha a pápa időközben elhal, az utód 
sa já t neve a la t t adja ki e bullát, megemlékezvén 
elődjének a szent téavatás dolgában viselt minden 
cselekedetéről. Ezen bullában rendszerint elmon-
da tnak a szent téavato t tnak (sanctus) élete, csoda-
te t t e i és egyéb a tárgyalás anyagát képezett 
dolgok. 

Szoktak még a pápák e bullán kivül a 
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szenttéavatásnak alkalmával más okmányokat, 
leveleket is kiadni, péld. az összes anyaszentegy-
háznak, vagy egyes nemzetnek főpapjaihoz, vagy 
valamely szerzetes rendhez, vagy egyes világi 
fejedelmekhez intézvén azokat, hogy, igy a 
szenttéavatást jelezzék és a szenttéavatottnak 
tiszteletére serkentsenek, buzdítsanak, lelke-
sítsenek. 

„Mennyeknek országa erőszakot szenved, és az 
erőszakosok ragadják el azt.11 Sz. Máté, XI, 12. 

A g y ó n t a t ó s z é k r ö l 
(Vége.) 

A lényeges kellékeken kivül kívánatos még 
több másodrendű. Legyen a gyóntatószék 1. kényel-
mes a) ad loquendum\ öreg Mária-Czellben vannak 
ily gyóntatószékek; jó mélyek, akármily zaj van 
a templomban, ez a gyónást nem zavarja; b) ad 
sedendum, tehát se igen magas, se annyira ala-
csony, hogy nyakkal nyújtózkodni kell. ha a 
rácson át szólnia kell a bennülőnek ; se annyira 
szűk, hogy testesebb ember mintegy présbe szo-
rul, ha leül; legyen annyira mély, hogy a pap 
a lábát is kényelmesen elhelyezhesse. S a kénye-
lem netovábbja volna az, mit a bécsi lazarista-
templomban láttunk, hogy a gyóntatószék mint-
egy két lábnyi magas dobogón áll ; a pap részére 
van belül a confessionálénak félretolható alja, 
ugy hogy az ülésbe elfáradván a pap tetszése 
szerint föl is állhat s állva gyóntathat anélkül, 
hogy a rácshoz lehajolnia kényszerülne.. Legyen 
a gyóntatószék 

2. elzárható. Megesett egy missio alkalmá-
val, hogy borotvált képű, galléros köpenyegü 
szabómester ember nem kapván már ülőhelyet 
a templomban, a nyitott gyóntatószékbe ült. 
Többen őt papnak nézvén a szentbeszéd alatt is 
odatérdeltek, hogy gyónjanak. Természetes a sza-
bómester nem vágott bele ; de idétlen tréfa 
megakadályozására nem árt, a gyóntatószéket 
zárva tartani, már azért is, nehogy — lomtárnak 
használják. 

3. Legyen mindenkor tiszta; tehát a temp-
lom gondozója, valahányszor takarit, a gyóntató-
széket is porolja, törülgesse. 

4. Legyen, ha csak lehet, kétoldalú; rövid 
ideig az ember könnyen birja; de ha órákon át 
egy oldal felé hajolva kell beszélni, akár beteg-
ség is származhatik belőle; azért is legyen két-

oldalú, hogy tolongás esetén a gyónó előbb oda-
térdelhessen, s addig mig a másik oldalon gyón-
nak, ő magát rendbe szedhesse. 

5. Legyen" ékes; ne közönséges ács- vagy 
asztalosmunka: faragott kép lehet rajta vagy 
mint azt Münchenben szemléltük, szép festmények, 
persze olyan, mely a szentségre vonatkozik. 
Emiitjük ezt, hátha valaki szerezhet ékes gyón-
tatószéket. Tudjuk, legtöbb pap meg volna elé-
gedve, ha amúgy volna böcsületes. 

6. Legyen a templom etiljének megfelelő, mint 
minden egyéb, a mi a templomban van. Ha stil 
tekintetében gond van a szószékre, oltárra, 
kehelyre, paramentumokra stb., miért legyen 
éppen a gyóntatószék az a hamupipőke, melylyel 
senki sem törődik? Azért tehát lehet gót, román, 

j renaissance, barokk gyóntatószék a templom 
stílje szerint. Erre vigyázzanak azok, kik temp-
lomot berendezni hivatvák. Mert ha egyszer meg-
van valami, bajos azt mindjárt megfelelőbb 
által pótolni. Senki sem szeret fölösleges költséget 
tenni. 

7. Végre emiitjük, hogy nincsen tiltva, télen 
a hideg ellen, melegítőt alkalmazni. Lehet az bunda, 
lábzsák, pakrócz, melegített tégla, forró vízzel 
telt edény. Arra mégis tekintettel legyen az áldo-
zópap, hogy túlságosan érzékenynek ne mutassa ma-
gát. Mellékes kis kereszt termékenyíti fáradozását. 

Pro fine. Hogy gyanúba senki sem fogjon, 
mintha a gyóntatószékre túlságosan sokat néznék, 
kijelentem : A legjobb, a legkényelmesebb, a leg-
ékesebb gyóntatószék az, amelyben nàndenkor meg-
találha.tó a gyóntató, melyet minden időben ostrom 
alatt tartanak a hívek, a melyen a gyakori hasz-
nálat nyomai messziről szembe tűnnek. 

Capistrano. 

Mócsy Antal orsz. képviselő beszéde 
a képviselőház márcz. 3-iki ülésében. 

(Vége.) 
Az igen t. miniszter ur szombati beszédében, reflek-

tálva Kálmán Károly elvtársamnak bizonyos kijelentésére 
azt mondta, hogy ha hazánkban vallástalanság közokta-
lanság van, akkor annak főként a papság az oka, mert 
hiszen eddig, de még ez idő szerint is nagy részben a 
papság kezébe»- van a népoktatás. Lássuk, t . ház, hogy 
itt a fővárosban, a mely a t. kormány székhelye, a hol 
nem a papság kezében van a közoktatás, hogy milyen 
állapotban van az? Tudjuk , hogy közös iskolák vannak 
(Az egyetem ! Hal l juk !) az egyetemre nem is megyek át. 
(Közbekiáltások.) Előadásomból méltóztatnak majd rájönni, 
hogy Budapesten a munkások miért hajolnak a szoczia-
lizmus felé. 
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A közös iskolákban olyanféle imádságot mondanak, 
a melyet elmondhat a budhaista is. De közbevetőleg 
mondom, hogy a katholikus gyermekek nem imádkoznak 
katholikus módon, mert keresztet nem szabad vetniök 
imádság előtt és után, mert a más vallásuakat sérti ; avval 
azonban nem törődik senki, hogy a katholikusokat meg 
az sérti, hogy nem imádkozhatnak katholikus módon. Az 
az elemi iskolás gyermek templomba nem megy, esetleg 
csak szüleivel. Az az inas, a leendő munkás, elvégezvén 
4—5 osztályt, melyekben ilyen viszonyok között a hit-
oktató némi vallás oktatást adhat ugyan, de vallásosan 
nem nevelhet — bemegy az inasiskolába. 

Az meg olyan szépen van Budapesten berendezve, 
hogy minden tárgyra jut idő, a vallásoktatásra azonban 
egy perez sem jut. Ez tény. Már most az a gyermek a ki 
az elemi iskolában igen hiányos vallásoktatásban, neve-
lésben pedig nem is részesült, mert nem is részesülhet az 
itteni viszonyok között; az iparos tanoncz-iskolában pedig 
egy szót sem hall a vallásról, 15—16 éves korában fel-
szabadul és ekkor átveszi annak oktatását, meg a nevelését 
az utczán, átveszik az orfeumok és más illemféle mulatók. 
Átveszik a kereskedések kirakataiban a fotográfiák és olyan 
könyvek, melyeknek csimét én restelleném itt, a t. ház-
ban kimondani. Yalódi csodaszámba megy, ha a magyar 
fővárosban egy ifjú képes ártatlanságát megőrizni. Már 
most az az ifjú, a ki Budapesten vallás nélkül nő fel, 
belekerül mint munkás a szocziálisták körébe, lehet-e 
csodálkozni, ha az szocziálistává válik ? nem lehet ; inkább 
azon lehet csodálkozni, hogy Budapesten vannak még 
olyan munkások, a kik nem szocziálisták. 

Arról beszélnek, hogy tanitani kell a munkást. Hiszen 
a szocziálisták vezetői tanultak : ugy beszélnek, hogy alig 
birnak velők versenyezni a legjelesebb ügyvédnek is. 
Tanultak azok, de nem neveltettek keresztény szellem-
ben. En tehát nem azt mondom, hogy tanítsuk őket, 
hanem azt, hogy tanitsuk és neveljük őket vallás-
erkölcsiieg. 

Amaz oldalról, Nyegre László t. képviselő ur meg-
dicsérte a szegény ruthén népet, hogy az daczára szegény-
ségének, hogy nincs neki betevő falatja, végső nyomorban 
van, mégis a hazához hűen ragaszkodik. Igen, de ez a 
nép egyúttal vallásos és azért ragaszkodik szegény viszonyai 
között is a hazához. 

A hitetlen muukásból okvetlenül anarchista lesz, a 
ki képes gyilkot fogni és dinamittal felrobbantani a tár-
sadalmat. Az ilyen viszonyok között az a szegény nép 
mégis tiszteli a maga elöljáróit, papját, tanítóját, tiszteli 
a kormányt mert vallásos, annyira tiszteli a kormányt, 
hogy csupa szabadelvű képviselőt választ. 

Vallásos az a szegény nép, türelmes, önmegtagadó, 
de oktalan, mert liberális képviselőket választ, olyan 
képvielőket, a kik azt a rendszert szolgálják, a mely 30 
év óta engedi, hogy a hazához hűséges, szegény ruthén 
nép tönkremenjen egy idegen bevándorolt fajzat által, 
melyet maguk az idevaló izraeliták is szégyenlenek és 
jobban szeretnék, ha ide nem jöttek volna be. 

De t. ház, ha tetszik a szegény nép vallásossága és 
hallottam, hogy ott szaporítják az állami iskolákat, a 
helyett, hogy a hitfelekezeti iskolákat helyeznék kellő 

állapotba. Majd azokban az állami iskolákban ki fognak 
oktattatni, de vallásban nem fognak neveltetni az eddigi 
tapasztalatok szerint s így — fájdalom — alkalmasint 
meg fogjuk azt az időt érni, hogy fognak azok még 
szocziálista képviselőt is ideküldeni. 

Einöle. A képviselő urat emlékeztetnem kell, hogy 
a háznak az a határozata, hogy 2 óráig tartanak az ülések. 
Ettől a ház csak különös határozattal tér el ; ilyen hatá-
rozat azonban ma nem létezik. Felkérem ennélfogva, 
legyen szives beszédét minél előbb befejezni. (Elénk 
helyeslés.) 

Mócsy Antal: Hát levonom a konzekvencziát az 
előadottakból. Az "állam és egyház, valamint eddig kar-
öltve jártak a nép nevelése és vezetésében, ugy ezentúl 
is karöltve kell eljárniok. A dolog természeténél fogva 
az állami hatalom inkább arra volna hivatva, hogy az 
anyagiak terén működjék, a nevelést pedig hagyja azokra 
a tényezőkre, a melyek eddig is ugy intézték, hogy a 
haza ezer éven át fennállhatott. 

Nehogy a népoktatás terén akármi, az állam, érdeke 
ellenére bármi is történjék, természetesnek találom, hogy 
a kormány felügyeleti, ellenőrzési joga a lehető legszélesebb 
alapon meg legyen. Különben nyugodt lehet a t. kormány 
és a szabadelvű párt is, hogyha a történelmi egyházak 
szellemében folyik a tanitás, az soha hazaellenes nem 
lesz. (Helyeslés balfelől.) 

Egyéb megjegyzéseimet a részletekre hagyva (Helyes-
lés), befejezem beszédemet. A hitközömbös, — nem akarom 
mondani, hogy hitellenes, — liberalizmus a külföldön is, 
de különösem hazánkban igen sok erkölcsi s anyagi kárt 
okozott. Tudjuk, hogy ellene a külföldön nagy mozgalom 
indult meg. Némi mozgalom nálunk is van. 

A külföldön jelszóvá vált, hogy vissza a néphez, 
mert — a mint a miniszteri székből is a múltkor Darányi 
miniszter ur ajkairól elhangzott, — a nép konzervatív. 
A kik a liberalizmus ellen dolgoznak a nép ezen konzer-
vativizmusában bizva iparkodnak a népet felvilágosítani a 
vészthoz.0 liberalizmus felől. Eu azonban nem egészen 
bizom a népben magában, mert az ingatag, mivel Jézus-
nak is ma hozsannát kiáltott, harmadnapra pedig megfe-
szítését követelte. En egész biztos alapra utalok, a melyre 
ha állunk, Magyarország bizton megéri boldogan a máso-
dik évezredet is, ez az alap : vissza az Istenhez (Elénk 
tetszés és helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 

Az ülés végződik 2 óra 30 perczkor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 

Budapest, ápr. 9. Hogy a her. hath, vallás hazánk-
ban üldözött vallás, és a magyar liberalizmus mosakodása. — 

A főreLdiháznak ápr. 8-iki ülése fölöttébb tanulsá-
gos felszólalásokban igazán gazdagnak mondható. Saaiassa 
érsek beszéde hatalmas államférfiúi villámlás és menny-
dörgés volt a 30 év előtt szép uj éledésnek indult magyar 
államiság tönkre tevői fölött. Szól az minden pártnak. 
Yajha mennél többet szívnának e beszéd tiszta levegőjé-
ből tüdejökbe a Deákok és Andrássyak örökségébe be-
tolakodott miazmás belsejü epigonok ! Sajnos, nem nagy 
reményt lehet ez iránt táplálni. Az ország szellemének 
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mindent legjobban tudc (?) súgója, a „B. Hírlap", példá-
val ment előre, bogy a Kassandra-szerű szózatot az embe-
rek csak félválról vegyék s csak nagyjából tekintsék 
meg. Nem méltatta a státusférfiui bölcseség magaslatán 
álló beszédet arra, hogy teljes szövegében közölje. Csak 
„kivonatát" adta. Mit szól ebhez az eljáráshoz az olvasó-
közönségnek az a része, mely saját szemével akar látni és 
saját eszével szeret gondolkodni, és hogy ezt tehesse, számot-
tevő államférfiak beszédeit a maguk csonkitatlanságában és 
eredetiségében kivánja olvasni ? Vagy ilyenfajta emberiség a 
szabadelvű táborban nem is létezik már? De hagyjuk a süke-
teket. Süketségükben nem az a kár, hogy süketek, hanem az, 
hogy a süketségök az ország vesztére vezet. Szerencsétlen 
ország, melynek a kontár orvosok szétverésére nincs be-
látása, n:ncs ereje. Menjünk át másra. 

Illetékes helyen, a magyar törvényhozás felső házá-
ban, kipattant mint tény az, a mit mi itt e lapban már 
a szabadelvű vallási törvények előkészítése alatt mint 
bekövetkezendő helyzetet előre bejelenteltünk és hirdet-
tünk, t. i. hogy Magyarországban a szabadelvű vallás-
szabadság minden vallás, de különösen a vallástalanság 
szabadságát, — és minthogy a kath. vallás mint kizárólago-
san igaz vallás minden egyéb más vallással, de főképpen 
a vallástalansággal a legmélyebb elvi ellentétben van, — 
tehát a szabadelvű vallásszabadság másodsorban a katho-
lihus vallás kizárását, üldözését jelenti. Ezt mint be-
következett tényt az emlékezetes ápr. 8-ikí ülésben 
Zichy Nándor gróf a történetíró tollára méltó szavakban 
konstatálta. „A kormány eljárása bennem, úgymond, mint 
keresztényben és katholikusban, az üldözésnél fogva, mely-
bon részesittetünk általa, a bizodalmat kizárja". Vagy 
nem üldözés az például, hogy ugyanabból az ülésből ve-
gyük a példát, midőn Zichy Antal, a kormánypárt tá-
masza, a budapesti tudomány-egyetemből a theologiai 
kar kidobását javasolta ? Mi érezheti magát nagyobb jog-
gal a tud. egyetem kebelében otthon, mint annak ott legelső-
ben megállapított és elhelyezett első tudománykara, a hit-
tan i?Es a hatalmaskodók fenekedése a jogállás ellen talán, 
bizony csaknem czirógatás és kedveskedés ? Üldözés az 
kérem ; az" önkény fenekedése a jog ellen. 

Érdekes az a nagy tiltakozás, melyet Wlassics Gyula 
kir. vallásügyi miniszter Zichy Antallal szemben kifejtett, 
körömszakadtig vitatva, hogy a magyar szabadelvüség 
most és mindenkoron s eddig is mindig (?) nem a „me-
rev", hanem a gummi elasticum, a hajlékony liberáliz-
musnak volt és leszen a követője az egyház és állam 
u. n. elválasztása elvének a követésében. A mérsékelt 
liberalizmusnak ez a vitatkozása a merev, vagyis radikális 
szabadelvüséggel nagyon érdekes és tanulságos dolog. Leg-
érdekesebb a dologban az, hogy mind a két vitatkozó fél 
szabadelvű kormánypárti. A ki a sorok közt is tud ol-
vasni, az a kultuszminiszter legújabb nyilatkozatából, kü-
lönösen annak végéből, teljesen világosan láthatja, hogy 
miben sántikál a magyar liberálizmus jelenleg : nem akarja 
az egyházat a byzantinus szolgaságból kibocsátani ! Fél, 
hogy az egyház e szolgaságból kiszabadulván, „felülJcere-
kednéJc!" Érdemes a miniszter szavait szórul-szóra el-
olvasni : 

„Mielőtt, úgymond, Zichy Antal főrendiház tag 

urnák hozzám intézett határozott kérdésére válaszolnék, 
nem hagyhatom szó nélkül azt a fejtegetését, a melyet 
az államnak az egyháztól való elválasztásának elvére 
vonatkozólag mondott, mert beszédében mintegy utalt 
egy igen magas helyre, gondolom a herczegprimásnak a 
Sz. István társulat közgyűlésén elhangzott legutóbbi 
nyilatkozatit méltóztatott érinteni — a hol a herczeg-
primás sem áll arra az álláspontra, hogy az állam és az 
egyház mereven szétválasztassanak, és mert Zichy Nándor 
ő exczellencziája szintén azon az állásponton van, hogy az 
állam és egyháznak mereven való szétválasztása ő előtte 
sem lebeg. 

Nagyon sajnálom, hogy én Zichy Antal fejtegetéseivel 
egyet nem érthetek, mert e kérdésben a dolog ugy áll, 
hogy ámbár Zichy Nándor gróf sem hive a „szabad 
egyház szabad államban" jelszavának, a legliberálisabb 
álláspont sincs ma az állam és az egyház merev szétvá-
lasztása mellett. Számtalanszor kifejtettem itt a méltóságos 
főrendek előtt, hogy az előző kormány sem volt az állam 
és az egyház merev szétválasztása mellett, hanem az állami 
és egyházi dologi hatáskörök szétválasztását proklamálta, 
azt t. i. hogy mindegyik a maga hatáskörében teljesítse azt, 
a mi feladata, de én az állam és egyház u. n. merev 
szétválasztásának elvét, azaz röviden más szóval és helye-
sen kifejezve e tételt, hogy pusztán ugy tekintse az állam 
az egyházakat, mint magántestületeket és éppen annyi 
figyelemben részesítse, mint a magán testületeket, nem 
vallom. 

Erre az álláspontra nem helyezkedett a magyar 
kormány soha, ezt programmjába sem az előző kormány, 
sem a mostani fel nem vette, legalább ezen párt, mely-
hez tartozom, programmjából kizártnak tekinti. De 
semmit sem könnyebb bebizonyítani, mint azt, hogy ez 
nem is helyes elv, mert az állam és egyház merev szét-
választása sehol sincs keresztül vive abban az értelemben, 
hogy az állam mit sem törődve az egyházakkal és az 
egyházak viszont az állammal parallel koordinácziókban 
működjenek. Papiroson az állam és egyház szétválasztását 
egyszer-másszor megcsinálták Belgiumban, a mire hivat-
kozni szoktak az állam és egyház merev szétválasztásának 
hívei ; semmi sem könyebb és nagy belga jogtudósok be 
is bizonyították, hogy az állam és egyház nincs Belgi-
umban mereven szétválasztva. 

Nincs ugy, a mint ez felállíttatott, sőt még magá-
ban Észak-Amerikában sincs az állam és az egyház mereven 
szétválasztva, hanem azok összeforrnak számos érintkezési 
ponton. Egészen külßn czélra, alakult nagy társulat 
mindegyik, állam is, egyház is, de számos pontban, a mely-
ben közös czélok harmóniája egyesiti és a magyar tradiczio-
nális felfogással határozottan ellentétben állana az, ha az 
állam az egyházakkal szemben az indifferentizmus állás-
pontjára helyezkednék. Tudjuk, hogy az állam dotáczióban 
részesiti az egyházakat, hogy az állam segélyzi a törtéueti 
egyházakat, hogy az hitoktatást minden oktatási törvény-
ben előirja, hogy a vallásosságot még az állami rend 
érdekében is előmozdítani iparkodik intézményeinek egész 
vonalán. Ez mind nem az állam és egyház merev szét-
választása, hanem bizonyos tekintetbeu határozott érintke-
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zési pontokon az állam és az egyháznak közös czélokra 
együtt való működése. 

És bocsánatot kérek Zichy Antal ur ö méltóságától, 
de az állam és egyház szétválasztását, a szabad egyház a 
szabad államban való jelszót nem abból a táborból szok-
ták legújabban hangsúlyozni, a hová ő méltósága régi 
múltjánál és tradiczióinál fogva tartozik ; mert sokat hangoz-
tatták az ujabb időkben a szabad egyházat a szabad 
államban, de egészen nyiltan és őszintén mondva ugy, 
hogy az állam ebben a koordináczióban az egyház alá 
kerüljön, hogy oly koordináczió létesittessék, hogy esetleg 
egy egyház legyen koordinálva az államnak, a többi 
egyházak pedig subordináltassanak mindkettőnek. Nagyon 
sőkan szokták épen as egyházi hatalom felülkerekedése érde-
kében felállítani ast a tételt, hogy ssabad egyhás ssabacl 
államban vagy az állam és az egyház szétválasztása. Es 
ha azt hiszi a méltóságos főrendiházi tag ur, hogy ezzel 
a nagy Deák-hagyományok és nagy tradicziorális eszmék 
szolgálatában áll, ugy kénytelen vagyok ezen hitét a 
maga valóságára leszállítani és azt mondani, hogy est a 
liberalizmus nem kívánja és legkevésbbé a magyar tradi-
czionális szabadelvüség." 

Rövid veleje tehát a hosszú okoskodásnak az, a mit 
fentebb mondottunk: hogy a kath. egyház több szabadságot, 
több autonomiát egyelőre Magyarországban nem várhat, 
mint a mennyit a byzantimus örökségből élődő szabadelvü-
ségnek „reczipiálni", koordinálni tetszik. Tehát a kath. vallás 
szabadságáért, ebben az országban, a hol az valaha ural-
kodó vallás vala, és a hol most „törvény" szerint min-
denki szabadon követhet bármely hitet, vallhat bármely 
vallást, — nagy küzdelmeknek kell bekövetkezniük. Sza-
badságért fog kelleni küzdeni a szabadelvüség ellen ! 

Az uralkodó magyar liberálizmus még az ő legked-
venczebb elvét, melyet valaha a Deák-párti Horváth 
Mihály ültetett át magyar talajba Amerikából, a „szabad 
egyház" elvét a „szabad államban" is ké3z megtagadni, 
csakhogy a kath. egyház érdekei fölött uralkodásának 
szálait tovább fűzhesse. 

Es ezt nevezik ők reczeptióval kapcsolatos vallás-
szabadságnak ! Reczipiálják Krisztust, de nem egészen, 
nehogy felülkerekedjék ; s hogy felül ne kerekedhessék, 
kidobják a magyar államiságból Krisztust, de nem egé-
szen ám, mert a teljes szakitás, a „merev" liberálizmus 
már szerintök is nagyon „sok volna a jóból". = 

Budapest, ápr. 12. A budapesti tudományegyetem 
mint katholikus alapitvány ügye a főrendiházban. — 

Ez a nevezetes ügy a főrendiház f. hó 9-iki ülésében 
következőleg folyt le. 

A püspöki kar részéről Mihályi Viktor érsek ur 
szolalt fel. Beszédének teljes szövege a következő: 

Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! A 
szőnyegen levő törvényjavaslat 3. §-ának VII. fejezete 2. 
cziméhez vagyok bátor hozzászólani. (Halljuk \ Halljuk !) 
Pázmány Péter nagynevű bibornok és esztergomi érsek 
az 1635. évben tudományegyetemet alapított. Utódai 
közül Loósy Imre és Lippay György esztergomi érsekek 
ugyanazon egyetemet jelentékeny ujabb alapítványokkal 

gyarapították. Mária Terézia, dicső emlékű királynőnk 
pedig ugyanazon Pázmány-féle egyetemet a földvári és a 
pécsváradi apátságok uradalmaival javadalmazta. A katho-
likus egyháznagyok alapitványai által létrejött emez egye-
temnek alapja, mely szintén katholikus apátságok ura-
dalmaival lett illően javadalmazva, hogy katholikus egyházi 
vagyont képvisel, hogy katholikus természetű vagyont 
képez, az kétséget nem szenvedhet. Jövedelmeinek pedig 
rendeltetése az alapítók intenczióihoz képest azon törvény 
oltalma alatt áll, a mely rendeli, hogy kegyes alapítvá-
nyoknál a kegyes alapítók szándékai tiszteletben tartassanak. 

A magas királyi kormány, miként eddigelé a mult 
években és évtizedeken át, ugy az 1897. évi állami költség-
vetés 3. §-ának VII. fejezete 2. czimén idézett budapesti 
királyi egyetem-alapból 441.249 frt bevételt irányzott elő. 
Bevette tehát a kath. jellegű egyetemi alap jövedelmét 
erre az évre is az állami költségvetésbe. Nem szándéko-
zom, méltóságos főrendek, fejtegetni nézeteimet az iránt, 
hogy mily iudokok vezérelték már az előző kormányokat 
arra, hogy katholikus eredetű és természetű alapok jöve-
delmét az állami költségvetésbe felvették ; nem vélek 
azonban véteni azon tisztelet ellen, a melylyel Zichy Antal 
főrendiházi tag iránt viseltetem, a midőn azon nézetemet 
koczkáztatom, hogy ő méltósága a tegnapi ülés rendjén 
rámutatott egyikére azon indokoknak, a melyek a kor-
mányt az egyetemi alapnak az állami költségvetésbe való 
felvételére indították. 

0 méltósága Zichy Antal szíves volt tegnap meg-
említeni, hogy az ő idejében nem szokták a régi hajlékot 
lebontani, mielőtt az uj megfelelő és czélra vezető hajlék-
nak nemcsak tervezetével, hanem eszközeivel is tisztában 
volnánk. 

Én előttem is ugy rémlik, hogy Magyarország 
kormányférfiai nem vélték a meglevő egyetemet lebont-
hatónak s a meglevő egyetemi alapot szétválaszthatónak, 
hanem arra az időre tartották fenn a katholikus jellegű 
egyetemi alapnak az egyház részére való visszaadását, 
midőn tisztában lesznek nemcsak az újépület tervezeté-
vel, t. i. nemcsak azzal, hogy milyen alapú legyen az 
újonnan felállítandó országos főiskola, vájjon abba a 
theologia felvétessék, vagy egyszerűen kihagyassék. Örö-
mömre szolgált ő exczellencziája a kultuszminiszter urnák 
abbeli kijelentése, hogy nem tartja a theologiát szám-
üzendőnek az egyetemről, mert a tudományegyetem, az 
univerzitás, a tudomány összes ágait át kell, hogy ölelje ; 
már pedig a tudományok között a theologia per emi-
nentiam foglal helyet. Ez az én meggyőződésem. Tehát 
a tervezetre nézve előbb tisztába kell jönni ; de nemcsak 
a tervezetre, hanem az eszközökre nézve is, az eszközök 
közt pedig első helyen van az egyetemi alap, mely ezen 
VII. fejezet 2. cziménél 441.249 frt bevételt jelez akkor, 
midőn a budapesti királyi egyetem összes kiadásai a 2. §. 
XX. fejezet 3. czime szerint a személyi járandóságok és 
a dologi kiadások 869.170 frtot tesznek ki. 

Tehát az egyetemi alapnak bevétele több, mint felét 
képviseli azon összegnek, mely az egész egyetem fenn-
tartására szükséges s ezen törvényjavaslat oly jelentékeny 
részt szolgáltat ki az egyetemi alapból a budapesti egyetem 
összes költségeire, mely meghaladja azoknak felét De 
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egyébként is, ha a katholikus Pázmány féle egyetemi alap-
nak jövedelme nem volt kielégítő az egyetem fejlődésére, 
nézetem szerint, a mi az állampénztárból arra a czélra 
rendeltetett, bogy az egyetem összes költségeit kielégitse 
az accessorium ; „accessorium autem sequitur naturam 
principalis". Ezen nézetet koczkáztatva, meg vagyok 
egyébiránt győződve, bogy valamint a jelenlegi nagy-
méltóságú kormány, ugy az eddigi kormányok is nem 
fontos ok nélkül tették azt, bogy az állam költségvetésébe 
felvették a katholikus eredetű és természetű egyetemi 
alapnak jövedelmét, hanem konstatálva a tényt magát, 
vagyok bátor a nagyméltóságú főrendiház előtt, ugy a mint 
az más években is történt mindannyiszor, valahányszor a 
költségvetés tárgyaltatott, ugy a magam, mint a jelenlevő 
püspök urak nevében is kijelenteni, hogy midőn e költség-
vetést megszavazzuk, teszszük ezt azon fentartással és azon 
tiszteletteljes kéresse), hogy szavazatunkból az egyetemi 
alap katholikus természetére nézve s ez alap jövedelmei-
nek a kegyes alapítók intencziójához képest való hova-
forditása iránt semminemű hátrányos jogi következtetés 
ne legyen vonható s hogy jelen felszólalásomnak nyoma 
és említése legyen a jelen költségvetés tárgyalása során 
is. Kérem, méltóztassék e nyilatkozatomat tudomásul venni. 
(Helyeslés jobbfelől.) 

Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ezt felelte : Nagyméltóságú elnök ur ! Méltóságos főrendek ! 
A gyulafehérvár-fogarasi érsek ur ő nméltósága felszóla-

lására igen röviden a következő nyilatkozatot kötelességem 
tenni. Mindenekelőtt rektifikálnom kell azt az állítását, 
hogy az egyetemre fordított 869,170 forint összes költség-
ből 441,249 forintot, tehát felénél többet fedez az alapok 
jövedelme. Ez a 441,249 forint nem tisztán az alapok 
jövedelme; ezeknek a jövedelme csak 284.249 forint, az 
összeg többi része pedig tanpénzekből és egyébből valq. 
Ha ezt a 284,249 forintnyi összeget méltóztatik arányba 
hozni az egyetemek összes kiadásaival, nem lehet azt 
állítani, hogy az alap az egyetemek fentartásához felénél 
többel járul hozzá, hanem lényegesen kevesebbel. Ennyit 
rektifikáczióul. 

A mi magának az elvi protestácziónak lényegét illeti, 
erre nézve bátor vagyok kijelenteni, hogy az egyetemi 
alapok jövedelmének beillesztése az állami költségvetésbe 
nem praejudikál az alapok jogi természetének, de viszont 
ő nméltóságának felszólalása sem praejudikál az egyetem 
állami intézmény jellegének, mert az 1848-iki törvény 
világosan és határozottan a vallás- és közoktatási minisz-
ter íönhatósága alá rendeli a budapesti egyetemet. Kérem 
a tétel elfogadását. 

Zichy Nándor gróf felszólalása: 

Méltóságos főrendek ! En a nagyméltóságú püspök 
ur nyilatkozatához a magam nevében és sokak nevében 
részint e házban, részint azonkívül hozzájárulok. Ez az 
ügy nem csak a püspök urak, hanem az általuk képviselt 
katholikus közönségnek is ügye és érdeke. Többször 
szóltunk már róla, s ujat erről felhozni alig lehet. A 
miniszternek főhatósága nem praejudiká] azon legkegyel-
mesebb fejedelmi intézkedéseknek, melyek a Pázmány-
egyetemre nézve alapvetők voltak. 

Az a számítás, a melyet a miniszter ur felállít, 
szerintem szintén nem egészen kifogás nélküli. Mert a 
„ Pázmány-egyetem" alapjának a jövedelme és az egye-
temet frekventálok tanpénze az egyetemé, tehát az állam 
azzal járul hozzá, a mit maga hozzáfizet, de nem azzal, 
a mit az egyetem magának keres. Mi a „Pázmány 
egyetemM-et katholikus egyetemnek tekintjük, mi egy 
katholikus egyetem princzipiális követeléséről le nem mond-
hatván, annak historikumához kötjük egyszersmind ezen 
álláspontunkat. És csak egyet sajnálunk, hogy az alkot-
mány visszaállításától fogva a mai napig ezen alapoknak 
katholikus természete elismertetett és azok mégis a büdzsé-
ben folytonosan megszavazandó tételként szerepelnek, 
jövedelmeiket értve — és másrészt ezeknek kezelése mégis 
tulajdonképen állam-kontrol alatt nem áll. 

Sajnosan kell továbbá konstatálnom, vén legalább 
nem látom, hogy midőn azt hirdetik mindenütt, hogy 
mennyire növekedett a föld értéke és a föld hozama, a 
mi természetes következése a czivilizáczió haladásának és 
azon roppant inveszticzióknak, melyeket az ország tett, 
ezen uradalmat jövedelmeinek szaporulatát nem igen tudom 
kiolvasni az előirányzatokból. De más részt igen növel-
hette ezen tételt az egyetemi hallgatók számának szapo-
rulata. Ha vizsgálom általánosan a katholikus vagyon 
jövedelmeztetésének nem a legközelebb lefolyt időben, de 
az előbbi alkotmányos érában való mikénti kezelését és 
jövedelmeztetését, ugy csak egyet mondhatok, hogy busulva 
látom, bogy ez a kath. alap nem igen jövedelmez, szelle 
mileg pedig a hit dolgában, a theológiai kar kivételével, 
az egyetem sem katholikus, sem pedig vallás-erkölcsi 
tekintetben kifogástalannak nem tekinthető. 

Csatlakozom azokhoz, a miket előttem szólt Mihályi 
Viktor ő exczellencziája mondott. (Helyeslés jobbfelől.; 

Erre Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszter kijelenté, hogy az egyetemet a 48 iki törvény 
állami intézménynek jelentette ki s igy azt nem lehet 
tisztán a katholikus alap jövedelmezésére szolgáló intézet-
nek tekinteni. A tanári kar teljesen megfelel feladatának. 

Zichy Nándor gr. : Szavaim értelmének helyes magya-
rázása végett kérek szót. 

Mit mondottam én? Azt, hogy az egyetem sem katho-
likus, sem valláserkölcsi tekintetből nem felel meg a 
követelményeknek. A tanárokról tehát nem szóltam, és 
tiltják ? házszabályok, hogy e kérdésre kiterjeszkedjem. 
Az egyetem megfelelő vagy meg nem felelő volta nem-
csak a tanárokban fekszik ; mert az egy közpanasz és a 
miniszter ur is elismeri, hogy e tekintetben rendszer 
szükséges, mely a közerkölcsiségre és a tanításra is kihat, 
a mit ezúttal megkülönböztetni nem akarok. 

Csak azt akartam tehát mondani, hogy az egyetem 
ugy, a mint ma van, sem katholikus, sem hiterkölcsi 
szempontból meg nem felel a vele szemben támasztható 
igényeknek. 

Pannonhalma. Böjti körlevél. — (Vége.) 
Továbbá szükséges az élő hitre nézve, hogy az iga 

vagyis a jó keresztény, ne a rossz világ elvei, ne a go-
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nosz emberek rossz példája szerint, hanem hitének elvei, 
az Ur Isten szent akarata, Krisztus Jézus tanitása szerint 
éljen. Manapság sok rosszat lát és hall az ember ; hamis 
Ígéretekkel, káros ámításokkal van tele a sok rossz újság; 
könnyű, gondnélküli életet, földi boldogságot, gyönyör-
élvezetet hirdetnek a hamis tanítások terjesztői ; ha utá-
nok indulsz, kedves híveim, tévútra jutsz és későn vagy 
talán soha sem fogod belátni, hogy rossz útra jutottál; 
vagy belátod, de csak akkor, a mikor már késő a bánat, 
midőn az Ur Isten ítélő széke előtt fogsz állani. Kedves 
hiveim, dolgozzatok szorgalmasan, imádhozzatok buzgón 
és éljetek a hit parancsolatai s?erint; ne a rossz emberek 
után induljatok: hanem Krisztus Urunknak szava legyen 
életeteknek vezérlő parancsszava. Az én Uram, Istenem, 
Mesterem, az TJr Jézus Krisztus mondja, ez legyen a 
jelszó. Krisztus mondta ; ezt tudni, elég a jó keresztény-
nek ; bizonnyal nem mondotta volna, ba a dolog más-
képen volna, ba nem tudta volna, hogy csak az, a mit 
mondott, fog javunkra szolgálni és csak ugy, a mint 0 
mondotta, ugy fog az nekünk hasznunkra lenni. Krisz-
tusnak valódi bive, igaz tanítványa feltétlenül hisz isteni 
mesterének; ha nem látja is be, de hisz; mert meg van 
arról győződve, hogy az 0 csalhatatlan szava szent igaz-
ság, mert az ég és föld elmúlnak, de az 0 igéi örökké 
fenmaradnak. (Máté 24. 45.) 

Végre arra, hogy hitből és hit szerint éljünk, szük-
séges még az önmegtagadás, melyet Urunk Üdvözítőnk 
ezen szavakkal tesz kötelezővé : Ha ki utánam akar jőni, 
tagadja meg önmagát és vegye föl keresztjét és kövessen 
engem (Máté 16. 24.) Az embernek földi élete folytonos 
küzdelem Ha nem kellene is a világ es az ördög incsel-
kedései ellen küzdenünk : minmagunk ellen folytonos küz-
delemben kell lennünk ; mert a bűnre késztő hajlamot az 
eredeti bűn következtében minmagunkban bírjuk ; a test 
a lélek ellen van, a testnek bűnös hajlamai a hit szelleme 
ellen küzdenek ; megromlott természetünknek nem tetszik, 
midőn arról van szó, hogy önmagát hozza áldozatul; 
érezzük, hogy rendetlen önszeretetünket fel kell áldoznunk 
vagyis meg kell magunkat tagadnunk, ha a hit igazsá-
gaira hallgatunk, ha a hit parancsait életünk zsinórmér-
tékéül fogadjuk. A kereszténynek, ha üdvözölni akar, meg 
kell magát tagadnia; a kik Krisztuséi akarnak lenni, 
azoknak elkerülhetetlenül szükséges, testüket megfeszíte-
ni ök a vétkekkel és kivánsagokkal együtt ; ha lélek szerint 
élünk, lélek szerint járjunk is, mondja Szent-Pál (Gal. 5. 
24. 25.), Kemény beszéd, akarjuk, nem akarjuk : de ennek 
meg kell lennie. 

Ha higgadtan vesszük és meggondoljuk, könnyen 
belátjuk, az önmegtagadás szükséges voltát; de ha tettre 
kerül a sor, ha kemény tusát kell kiállanunk, ha küzde-
nünk kell minmagunk ellen : akkor az önszeretet kétség-
beesésében ezer okot talál, hogy kivonja magát az ön-
megtagadás törvénye alól. De nem igy az igaz, a ki 
hitből él és hite szerint akar engedelmeskedni az Ur 
Jézus parancsának, mely őt önmegtagadásra kötelezi. A 
küzdelem kezdetén ugy, valamint életének minden teen-
dője előtt, minden körülménye között megkérdezi előbb 
a szent hitet, hogy mit tanít, mit parancsol a jelen eset-
ben és kész engedelmességgel fogadja a hit parancs-

szavát. Ez az okos eljárás, ha igy elejét vesszük az ön-
szeretet téves beavatkozásának, ha meghiúsítjuk oktalan 
tanácsát, vagyis ha nem reá, hanem a hit szavára hall-
gatunk; ha pedig ezt nem tesszük, későbben nehéz lesz 
a léleknek az önszeretet fondorkodásaival szemben ura-
lomra jutni. Oh mily fontos, mily szükséges dolog, hogy 
az ember szüntelen őrködjék önmaga és szivének minden 
hajlama fölött, hogy annak minden mozdulatát a hit 

I világosságában ítélje meg, a hit elvei szerint uralkodjék 
I azokon ! Kimondhatatlanul fontos, hogy minden elhatá-
I rozásunkban, minden cselekedetünkben az igazság szavát, 

a hit parancsát, az isteni szózatot bocsássuk előre azon 
tanács szerint, melyet maga a Szentlélek Ur Isten ad, 
midőn igy szól : Minden cselekedet előtt igaz ige járjon 
előtted és minden tett előtt biztos tanács. (Sir. fia k. 37. 20). 

I 
* * 

Krisztusban kedves hiveim ! Megérthettétek, hogy 
miben áll az élő hit, mely az igaznak, a jó keresztény-
nek lelkét élteti, midőn annak egész valóját át és áthatja, 
elméjét megvilágosítja, hajlamait megszenteli és cseleke-
deteit érdemesekké teszi az örök üdvösségre. Szivem 
egész melegével óhajtom, hogy Ti mindannyian élő hittel 
bírjatok, hogy rajtatok is valósuljanak az irás szavai : 
Az igaz hitből él. Hogy azonban valóban hitből és hit 
szerint élhessetek, elsőben is szükséges, hogy a kegyelem 
állapotában legyetek és már csak ezen okból is, hogy az 
isteni és egyházi parancsot ne is említsem, lelketekre 
kötöm és szorosan meghagyom, hogy az őszinte, töre-
delmes, szent gyónást a. húsvéti szent időben okvetlenül 
elvégezzétek és az Ur Jézust az oltári szentségben maga-
tokhoz vegyétek. Ha méltó szent áldozás által 0 vele 
egyesültök : akkor az Ur Jézus fog bennetek élni és hálá-
ból nektek is 0 benne kell élnetek ; ha 0 benne éltek, 
már is hitből éltek és ba az élő bitben állhatatosan meg-
maradtok, üdvözölni is fogtok. Hogy pedig a szeretet 
által munkás, élő hitben kitartók lehessetek, tegyétek 
meg mindazt, a mit följebb mondottam ; különösen pedig 
az önmegtagadást gyakoroljátok, mely méltókká tesz 
bennünket Krisztus követésére, a keresztény névre. Szük-
séges azonban mindig imádkozni is, mert az imádság 
által nyerjük meg az Isten kegyelmét, a mely nélkül 
semmit sem tehetünk, a mi az örök életre érdemes volna; 
de mindent megtehetünk az által, ki minket megerősít (Filip. 
5. 13.) t. i. Krisztus Urunk által, a ki szent kegyelmével 
segit bennünket. 

Azért minden imádságban és könyörgésben szálljanak 
föl Istenhez a ti kéréseitek hálaadással. És az Isten béke-
sége, mely felülhalad minden értelmet, oltalmazza meg szi-
veteket és elméteket a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Filip. 
5. 6 7.) Amen. 

Kelt Pannonhalmán, az üdvösség 1897. évében feb-
ruárhó 21. napján. 

Ipoly, főapát. 
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T Á R C Z A. 
Nagypéntekre. 

Előttem állsz Jézus szive, 
Megnyílt kincses szent t á r ; 

Fájós lelkem kegyelmeket 
Az üdvre abból vár. 

Kereszteden értem vérzél, 
Kinok között te kerestél, 
S hogy hozzád jöjjek rám néztél, 

Átszúrt szentséges szív ! 

Leomlom előtted, szent szív, 
Fejem is meghajtom ; 

Szivembe száll az isteni 
Áldó nagy irgalom. 

Mert megszántad bűnös szivem, 
Szent irgalmad nem szűnt ittsem ; 
Lejöttél, hogy felvégy innen, 

Átszúrt szentséges szív ! 

Ha megkínzott szived nézem, 
Zokogva könyezem, 

Mi bírt téged a halálra, 
Kegyelmes Istenem ? ! 

A halhatatlan sok lélek, 
Kik váltságért hőn esdének; 
De hozzád fel nem mehetének, 

Átszúrt szentséges szív ! 

Tövis-koronázott szent szív, 
Mily sok kínt szenvedtél! 

A d^ága lélek üdveért 
Vad gúnyt, kaczajt tűrtél 

Oh nagy szeretet Istene ! 
Ezt csak Jézus viselhette ; 
Mivel te vágytál lelkemre, 

Átszúrt szentséges szív ! 

Már két ezer év óta függsz 
Jézus kereszteden ; 

Es még mindig színed előtt 
Mily sok a hitetlen. 

Helyettük én ejtek könyet, 
Imádva kérlelem szived; 
Bocsásd meg, ah, vétkeiket, 

Átszúrt szentséges szív ! 

Oh Jézusom kegyes szive! 
Minden üdv forrása: 

Nagy irgalmad hitlenségünk 
Elő hitté váltsa. 

Hogy viszsza térvén Istenhez, 
Mit bánatunk ki is fejez, 
Hivek legyünk a kereszthez, 

Átszúrt szentséges szív! 

Balassy István. 

Nagypéntekről. 
A nagyhét összes ünnepélyességei és szertartásai 

között kétségkívül legszivrehatóbbik a nagypéntekiek, a 
melyekben az egyház hívei nevében a legmélyebb gyász 
és legkesergőbb fájdalom érzelmeit fejezi ki az Üdvözítő 
halála fölött. 

A nagy fájdalom jelzésére az öröm minden külső 
nyilvánítása elmarad e napon. A harangok elnémulnak, 
s az orgona mélabús hangjai sem hallhatók az Ur házá-
nak szent csarnokaiban. Minden az Üdvözítő halála fölött 
kesereg, minden az 0 halálát hirdeti. A régi egyházban 
még a hivek közt szokásos békecsók is elmaradt e napon, 
sőt még szentmise-áldozatot sem mutattak be. Spanyol-
országban régebben egyáltalán mindenféle isteni tisztelet 
elmaradt e napon a gyász jelezésére, de a negyedik toledó-i 
zsinat 633-ban elrendeli, hogy a papok Krisztus halálá-
ról prédikáljanak s a hívekkel együtt közösen fennszóval 
bűnbocsánati imákat imádkozzanak a templomban. 

A feszület nyilvános tisztelése és csókolása is már 
régóta szokásban van e napon az egyházban. Első izben 
Jeruzsálemben tették ki nyilvános tiszteletre nagypénteken 
a Megváltó szent keresztjét, melyet szent Ilona, Nagy 
Konstantin császár anyja, talált fel 326-ban. Később az-
után ugyanezt tették azon templomokban is, melyekben a 
szent kereszt valamely részecskéjét őrizték, ily módon is 
akarván a hívekben a szent ereklye iránt való tiszteletet 
ápolni. A szent kereszt nyilvános csókolása alatt az u. n. 
improperiákat vagy panaszénekeket szokás énekelni, a 
trishágion-nal (háromszor „szent, szent, szent") váltakozva 
latin és görög nyelven. Ez utóbbit Proklus, konstanti-
nápolyi pátriarka, (434—447.) vette föl a liturgiába azon 
nagy földrengés emlékére, mely Konstantinápolyban 446 ban 
oly nagy rémületet okozott. Rómában e napon a pápa 
azelőtt egész környezetével együtt sarutlanul vonult ünne-
pélyes menetben a szent kereszt tiszteletére épült temp-
lomba s ott maga végezte személyesen az összes szer-
tartásokat. 

Nyilvános könyörgéseket intéz az egyház e napon 
híveiért és ellenségeiért egyaránt. I. Szent Czölesztin pápa 
(rnegh. 432 ben) már általánosnak nevezi ezen, az apos-
toli korból eredő szokást. 

Szentmise-áldozatot sem mutat be nagypénteken a 
pap, hanem az előző napon megszentelt szent ostyát 
veszi csak magához. Miére is a nagypénteki misének 
„missa praesanctificatorum", előre megszenteltek miséje 
az elnevezése. A görög egyházban a 692 iki trullai zsinat 
határozata értelmében többször előfordul ilyen a nagy-
böjti időben. 

A nagypéntek elnevezésére a különböző nyelvekben 
külö böző kifejezéseket találunk, melyek azonban mind-
annyian e nap kiváló fontosságát és ünnepélyességét 
jelzik. A tuagyar, lengyel, orosz nyelvek „nagy" jelzővel 
illetik e napot: a német nyelv Char-freitag azaz gyász-
péntek néven nevezi a régi germán szóból char, a mely 
szomorúságot, bánatot jelent. A cseh nyelv „csendes 
pénteknek" nevezi e napot, az angol (the Good Friday) 
és holland (Goed Vrijdag) „jó pénteknek", a dán és svéd 
(langfredag) hosszú pénteknek, a román nyelvek kőiül az 
olasz (Yenerdi santo), a franczia (vendredi saint), a spa-
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nyol (Viérnes santo) „szent péntek"-nek nevezi nagy-
pénteket 

Valóban fenségesek ezen szertartások, melyeket a 
szent hagyományok illetett szelleme szentelt meg s melyek 
egyformán megfelelnek Isten fölségének s az ember val-
lásos lelkületének. Csak a nagyheti szertartásokat kell 
kellő ismerettel és elfogulatlan szivvel szemlélnünk s 
azonnal belá t juk azon szavak igazságát, melyeket II. 
Frigyes, protestáns és szabadkőmives porosz király, mon-
dott egy izben Sinzendorf bíborosnak egy ünnepélyes isteni 
szolgálat után : „A kálvinisták ugy bánnak az Istennel, 
mintha cselédjük volna, a lutheránusok, mintha velük 
egyrangu volna csak a katholikusok tisztelik Istent ugy, 
mint Istent." 

V E G Y E S E K . 
*** A liagyhét neve i . Első neve, hogy ,,nagy 

mert az emberiség életének legnagyobb eseménye, az 
isteni kínszenvedés és megváltás erre a hétre esik. Máso-
dik neve, hogy „wéma", hebdomas muta, mert e hét fő 
napjain az orgonaszó és a harangozás elnémulnak. Nagy 
Konstantin hebdomas inofficiosá-nak nevezi e hetet, mert 
e héten minden hivatalos foglalkozásnak szünetelni kel-
lett , hogy az emberek e napokon egészen vallásuknak 
élhessenek. 

— A primási udvarból. Ö eminencziája a biboros-
herczegprimás a húsvéti ünnepeket a székes-fővárosban 
fogja tölteni, s azért udvari papjai Hetyey Samu iroda-
igazgató, dr Klinda Teofil primási t i tkár, s báró Gudenus 
Arthur főszentszéki jegyző ma szerdán Budapestre utaznak. 
A biboros-herczegprimás, ha az idő kedvező lesz, húsvét 
után Balaton-Füredre utazik, s onnan fog a pozsonyi mil-
léniumi emlék leleplezésére Pozsonyba érkezni. 

— Schlauch bibornok alapitványa, melyet 100,000 
fr tban f. hó 10-én te t t le a káptalan kezébe, egyházi és 
iskolai czélokra, egyházmegyéje papjai és tanítói segélye-
zésére, templomok és iskolák építésére szói. 

— A szombathely i püspökséghez tartozó novai 
uradalom megvételére beérkezett zárt a jánlatok f. hó 6-án 
bontattak fel. A legkedvezőbb ajánlatot gróf Bat thyány 
Zsigmond ipa, Kladziva József, szécseny-kuti nagybirto-
kos tette, ki 505 ezer fr tért vette meg a 4500 kat. hold 
terjedelmű birtokot. A szerződés megköt te te t t s a na-
pokban terjesztetik fel legfelsőbb jóváhagyásra. 

— A lugosi püspök fölszentelése. Dr Radu 
Demetert , az u j lugosi püspököt a jövő hónap 2-án 
szentelik föl nagy ünnepséggel Balázsfalván. A felszentelést 
Mihályi Viktor balázsfalvi érsek és Szabó János szamos-
ujvári gör. kath. püspök urak végzik. Az uj püspök beik-
tatása Lúgoson, május 9-én lesz. 

— Kálvinista „estvél i mise." Mi ez? Egyik u jabb 
jele az ősi kath. valláshoz való közeledésnek, mely a hivő 
protestáns nép lelkében fel tartóztathatlanul megy előre. 
Egy falusi kálvinista ember nevezte estvéli miséinek a 

„gyülekezet előtt tar tandó estvéli „felolvasásokat vagy 
előadásokat", a prot. atyánkfiainál „a vallásos érzésu erő-
sítésére divatba jönni kezdő u j módját a prot. lelkipász-
tori működésnek. Már vannak prot . atyánkfiainak „püs-
pökeik", van „estvéli miséjök", van „pápájok" Tisza Kál-
mánban : mi akadályozza még őket abban, hogy elfogad-
ják az igazi pápát , u j igazi püspökséget, az igazi szent 
misét ? ! 

— Lelkigyakorlatok. A győri papság ezidei húsvéti 
szentgyakorlatain az elmélkedéseket P. Fényi, a székes-
fejérvári papságén P . Komárik, az esztergomi papságén 
P . Rosty t a r t ja . Ezen kivül atyák a Jézus-társaságból 
tar tanak szentgyakorlatokat a növendékpapokkal Eszter-
gomban, Székesfejérvárott , Nagyváradon : az első helyen 
P . Speier, a másodikon P. Kolács, a harmadikon Kostialik 
atya. Esztergomban a vízivárosi felsőbb leánynevelőben 
Anhciupel dr, az érseki tanitóképző-intézetben Keményfy 
hi t tanár ta r t szentgyakorlatokat. Konferenczia-beszédeket 
tar tanak a nagyhét alatt Esztergomban a vízivárosi irgalmas 
nénék templomában a jeles Prohászka Ottokár dr, és Nyitrán 
Schlick atya kath. hölgyközönségnek. Hála legyen az 
I s t ennek : et messis multa, et operarii non pauci. Áldja 
meg az Isten fáradságukért . 

— Megtérések . A szombathelyi székesegyházban Fe-
kete László evang. vallású bérkocsis f. hó 7-én. — evang. 
vallású bérkocsis f. hó 7-én, — vallású Pápa Sándorné, 
szül. Bélák Anna, f. hó 8-án tér t vissza a kath. anya-
bzentegyház kebelébe. Az előbbi Kovács János és Szabó 
József, — ez utóbbi pedig Tauber János czipész és Ga-
lambos István tanuk jelenlétében tet te le ünnepélyesen a 
hitvallást Horváth István prépost-plébános kezeibe. 

— A jaáki templom res taurá lása . Középkori mű-
építészetünk egyik legérdekesebb műemlékének, a jaáki 
apátság híres templomának újjáépítésén már évek óta 
dolgoznak. A szükséges fedezet hiányában azonban nagyon 
lassan haladnak a restaurálási munkálatok. Schulek Frigyes, 
kinek felügyelete alatt történik az idők viharaitól nagyon 
megrongál t templom helyreállítása, most fejezte be a 
templom restaurálásának tervét s kiszámította, hogy az 
összes költségek 145 ezer f r t ra rúgnak. A terveket és 
költségvetést benyúj tot ta a műemlékek országos bizottságá-
nak, mely a",t a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
fogja áttenni, hogy a kultuszbudget keretében eszközöljön 
ki azokra kellő tedezetet. 

— „Állam nélkül". Dr Smitt Jenőt, a kiváló 
filozófust Hammersberg Jenő királyi főügyész saj tópörbe 
fogta az Állam nélkül és az Ohne Staat czimű folyóiratai-
ban. magyar és német nyelven megjelent anarkisztikus 
czikkei miatt . A királyi törvényszék tárgyalási határnapul 
ez ügyben május hó 10-ének délután három óráját tűzte 
ki, mikor is Smitt dr az államforma elleni, a törvény 
kötelező ereje és az alkotmány tényleges gyakorlói ellen 
való izgatásért fog törvényt állani és igy érdekes esküdt 
széki tárgyalásra van kilátás. 

Szerkesztőségi telefon. 

(x. K. Későn érkezett a kérdés arra, hogy válaszunk alapján 
a [nevezett művet ezidén használhassa. Czime : Friedlieb-Martin, 
L'archéologie de la passion au point de vue historique et critique. 
Kapható Párisban, Lethielleuxnél. Ara 6 frank. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

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

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

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

Budapesten, április 17. 31. 

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

sz. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Krisztus feltámadása, — Vaszary Kolos bibornok húsvéti főp. levele szent Adalbert vér-
tanuságának kilence százados jubileumáról. — Egyházi Tudósítások • B u d a p e s t. Sz. Béla püspök vértanu-lialálának jubileuma. — 

B u d a p e s t . Az autonómiáról. — U n g v á r . Firczák Gyul^. püspök nagyböjti körlevele. — Vegyesek. 

KRISZTUS FELTÁMADÁSA. 
In hac resurrection e, et miraculum, 

et exemphim. S. Aug. 

Ez a legnagyobb csoda, mely e földön 
történt . Valóságosan — a csodák csodája s az 
időre és örökkévalóságra vonatkozó isteni jós-
latok beteljesedésének teljes erejű megpecsé-
telése.1) Czélja pedig Istennek evvel a csodák 
csodájával az, liogy épeszű és jólelkű emberek 
előtt a bizonyosság legmagasabb fokára emel-
kedjék általa az, miszerint a Krisztus Urunk 
által alapitott keresztény vallás az egyedül igaz 
vallás, az emberiségnek Isten által rendelt és 
szervezett egyedül üdvözitő vallása.2) 

Resur rec t io Chr is t i s imul et p r a e c l a r u m vat i -
einitini et m i r a c u l u m s t u p e n d u m fu i t , imo et a l io rum 
va t i c in io rum et m i r a c u l o r u m ve lu t i s igi l lum. Perrone 
1. J . , P rae l . theol . ed. Migne, Par i s , 1867. t . 1. 92. 1. 

2) Das W u n d e r der A u f e r s t e h u n g b i lde t den 
Sch lusss te in aller W u n d e r des H e r r n , sowie den G r u n d -
s te in der Apo loge t ik , die V o l l e n d u n g se iner e r lösenden 
Thä t igke i t . Hettinger, L e h r b . der F u n d a m e n t a l - T h e o l o g i e 
oder Apo loge t ik . F r e i b . 1888. 368. 1. — J é z u s K r i s z t u s 
i s ten i kü lde t é sének egy ik kiváló b i zonysága az ő dicső-
séges fe l támadása . E csoda — koroná ja , megerős í t é se 
és te l je az ő csodáinak, s ez ál ta l Ü d v ö z í t ő n k m i n d e n 
más i s ten i köve t fö lö t t áll ; m e r t csodáka t más (— —) 
p r ó f é t á k is t e t t e k ; de közü lök egy sem t á m a d o t t fe l 
ha lo t ta iból , s azér t mé l t án m o n d h a t n i , h o g y ezen egye t -
len (egy) t é n y elég vo lna J é z u s i s ten i kü lde tése beb izo-
nyí tására , lia egyéb csodáka t n e m műve l is. Éepásshj, 
Alt . dogmat ika , Eger , 1878. 872. 1. 

Krisztus Urunk csodatettei, melyeket isteni 
küldetésének bebizonyítására mivelt, három 
osztályba sorolhatók. Az első osztályba tar-
toznak azok, melyek az ő saját szentséges szent 
egyéniségében tö r tén tek ; a másodikba azok, 
melyeket ő az anyagi világrend fölött gyako-
rol t ; a harmadikba azok, melyeket az emberek-
ben vitt véghez.3) 

Az anyagi világrendben vagy az emberek 
egyéniségében más isteni követek is gyakorol-
tak Krisztus Urunk csodatetteihez hasonló 
csodákat. És ezek, egyenkint és összevéve, 
unos-untig elégségesek valának arra, hogy álta-
lok az isteni követek isteni küldetésöket clön-
tőleg bebizonyítsák. 

Ámde Krisztus Urunknak más isteni köve-
tek isteni küldetésénél sokkal többet kellet t 
bebizonyítania. Neki be kellett bizonyitani ma-
gáról, hogy maga az Isten, az Isten Fia. És ő 
ezt az o s aj at egyéniségében gyakorolt csoda-
tettek, főleg az ő dicsőséges és párat lan fel-
támadása által döntöt te el. 

És valóban, a saját egyéniségében gyako-
rolt csodatettek — a,z isteni megtestesülés és 

3) On p e u t p a r t a g e r les mi rac les de J é s u s - C h r i s t 
en t ro is classes : 1° mirac les c o n c e r m a n t sa p rop re pe r -
sonne ; 2° mirac les sur les choses ; 3° miracles sur les 
pe rsonnes . Marin de Boylesve s. J . , J é sus -Chr i s t et son 
regne , Par i s , 1886. 211. 1. 

31 
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szűztől való születés, a Jo rdán mellett tör tén t 
isteni igazolás és a táborhegyi megdicsőülés, 
kínszenvedése, halála, feltámadása, mennybe-
menetele — által, Krisztus Urunk minden más 
csodatevő, minden más isteni követ fölött mér-
hetet len magasságban levőnek, valóságos isteni 
személynek igazolta, bizonyitotta magát . Halot-
t aka t emberek is támaszto t tak fel, a termé-
szet erői felett átalakitó csodás hatalom-
mal mások is rendelkeztek, mint Isten 
követei; de megtestesíteni magában az Istent, 
szűztől születni, rendezni magának isteni iga-
zolást a Jo rdán mellett, megdicsőíteni magá t 
tetszés szerinti időben és helyen a Tábor 
hegyén, szenvedni mérhetet len érdemű halállal, 
meghalni nem elgyengülésből és kénytelenség-
ből, l ianem földet rengető erős akarattal,4) 
fel támadni saját erejéből, mennybe menni saját 
hatalmából, — ezt csak Jézus tette, csak Isten 
tehette. E tekintetben, ezekkel a csodatejbtek-
kel, Krisztus Urunk minden isteni követek 
közt egyedül és pára t lanul áll, mint maga a 
prófétákat és apostolokat küldő élő Isten egy-
szülött Fia, 

Ha Krisztus Urunk csodatetteinek, — azok-
nak is, melyeket az anyagi világrendben, azok-
nak is, melyeket az emberekben, azoknak is, 
melyeket saját egyéniségében vitt véghez, — 
egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk, a hivő 
szem némi elmélkedés után csakhamar észre-
veszi, hogy a mi a csodáknak hit és meggyőző-
dés keltésére irányuló erejét illeti, valamennyien 
a dicsőséges önfeltámasztásra uta lnak mint 
betetőzésükre, mint Isten által rendelt közös 
megerösitésökre.5) Nincs is Krisztus Urunk 
csodatettei közt egy sem, melyet a nyilván-
valóságnak, a ténybeli evidentiának oly gaz-
dagsága és ereje környékezne, mint épp ezt 

4) Maga Krisz tus Urunk mondo t t a magá ró l : „Po-
tes ta tem habeo ponendi animam meam, et sumeiidi 
earn". (Ján. X.) Kié a tes t és lélek elválasztásának és 
összekötésének a hata lma másé min t az I s tené egyes-
egyedül ? A halálos lándzsadöfés is ennél fogva már 
az önként beál l i tot t halál megtör tén te u tán következet t 
be, is teni rendeletre , hogy előre megczáfolva legyen 
a tetszhalál elmélete, melyhez hasonlókban, a babona-
ságban oly vakbuzgó, az I s tennek való h ivésben pedig 
oly rú tu l rös t emberiség oly je l lemző gazdagságot , 
mondha tn i oly végzetes fényűzés t f e j t ki. 

5) A Tábor hegyén tö r tén t megdicsőülésről maga 
Kr i sz t tus parancsol ta a je lenvol t három apostolnak, hogy 
ar ró l fe l támadásáig ne is beszél jenek. „Nemini dixeritis 
v is ionem. donec Fi l ius dominis a mortuis resurgat ." 
(Matth. XVII . ) 

: a csodát. Ez, hogy ugy mondjam, Krisztus 
Urunknak a hivatalos eljárás teljességével 
konstatál t csodatette. A szeplőtelen foganta-
tásról ki tudhato t t más mint a B. Szűz ? 
A születésnél az angyalok éneke csak a pász-
toroknak szólott. A jordánmellet t i jelenetnél 
csak Ker. János és néhány ember vala jelen. 
A Tábor hegyén tör tén t je lenetet csak három 

! apostol látta. Szenvedése a Grolgothán, halála 
; sírba tétele és feltámadása, egy egész nemzet, 

sőt az egész római birodalom hatóságának 
szeme lá t tá ra és közreműködésével történt, 
közreműködésével részint azért, hogy a halál 

! valósággal megtörténjék, részint azért, hogy 
a fel támadás megtör ténte megtámadhata t lan 
legyen. Ez t az utóbbit igazolni főleg a sirra 
a lkalmazot t hivatalos pecsétek, és a pecsétek 
őrzésére kiparancsolt római ka tonaság tanu-
sága hivatott . 

S lia keresed az okát, hogy miért támasz-
kodik Krisztus Urunk minden csodatette, a 

í bizonyítás és hitkövetelés döntő erejének tekin-
tetében, ' az ő dicsőséges fel támadására, a ma-
gyaráza to t megtalálod magának Krisztus Urunk-
nak el járásában és a dolog természetében.6) 

6) Arra a kérdésre, hogy mily ér te lemben igaz az, 
hogy Kr isz tus U r u n k is tenségét kiválóan (particuliére-

! ment) az ő dicsőséges fel támadása bizonyi tot ta be, 
Bourdaloue, az ő pára t lanul nagyszerű liusvét vasárnapi 

j beszédében, igy fe le l : J e dis que la révélation de la 
\ divinité de Jésus-Christ était surtout attachée à sa resur-
' rection: „Qui praedes t ina tus est Fi l ins Dei ex resur-

rect ione mor tuorum" {Rom. 1.) (a minek ér telmét sz. 
A m b r u s eképp fe j t i k i : „Christus latens in incarnat ione, 
praedes t ina tus erat, u t declararetur Fi l ius Dei in resur-
re ct ione") : p o u r q u o i ! pour quat re raison, ou p lu tou t 

; pa r une seule, r enfe rmée dans ces quat re proposi t ions : 
a) parce que la résurrect ion de Jésus-Chr is t étai t la 
p reuve que cet te Homme-Dieu devait expréssement 
donner aux Juifs pour leur faire connaître sa divinité, 
b) parce que cette p reuve était, en effet, la plus natu-

: relie et la plus convaincante de sa divinité, c) parce que, 
! de tous les miracles de Jésus -Chr i s t fa i ts par la ver tu 

de sa divinité, il n'y en a pas un qui ait été si avéré ni 
d'une évidence si incontestable, que celui de la résurrec-
t ion de son corps, d) et, parce que c'est celui de tous 
qui a le plus servi à la propagation de la, foi et à l 'é tab-

; l issement de l 'Evangile , dont la substance et la capital 
; est de croire en Jésus-Chr is t , et de confesser, sa di-

vinité. D 'où vient (igen érdekes és tanulságos ker. 
archeológiai adat) que les chrét iens des premiers siècles, 
voulant exprimer dans un mot l ' idée qu'ils se formaient 
de la résurrect ion du Sauveur, par un usage reçu entre 
eux, l 'appelaient s implement le témoignage; jusque-là. 
que l ' empereur Cons tan t in ayant bâ t i dans la nouvelle 
Jé rusa lem un superbe temple sous le t i t re de Jésus -
Chris t resuscité, lui donna le nom de Martyrium, 
c'est 'à-dire Testimonium. E t saint Cyrille, patr iarche de 
la même ville, en apporte la raison : savoir, que ce 
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Is ten öröktől fogva elhatározta és az ó-szö-
vetség kiválasztott népének megjövendölte, Ígé-
retben adta vala, hogy Krisztus Urunk, az Isten 
egyszülött Fia, az ő zsidó kortársai és az 
egész következő világnak hitetlenségét az ő 
saját erejéből véghezvitt dicsőséges feltáma-
dásával fogja leverni, istenségét saját, kétség-
telenül hullává vál toztatot t szent testének fel-
támasztásával fogja bebizonyítani. 

Ez örök isteni ha tároza tnak létezése mel-
let t a szent irás két helye tanúskodik. Az egyik 
szent Pá lná l (Hóm. 1. 4.) fordul elő és igy szól : 
„Kí (Krisztus) Isten Fiául hatalmasan kijelente-
tett (Vulg. praedestinatus est) a megszentelés 
lelke szerint a mi Urunk Jézus Krisztusnak halot-
taiból való feltámadása által.u Ér te lme egészen 
világos: le l támadása által je lente t te ki „hatal-
masan" Krisztus, hogy 0 az Isten Fia. A másik 
hely szent P á l hittéritő beszédében olvasható, 
melyet pizidiai Antiokiában ta r to t t a zsidók-
hoz, (Ap. csel. X I I I ; 32, 33.) és igy szól: „Mi 
is azt az ígéretet hirdet jük nektek, melyet atyáink 
nyertek ; mer t ezt az Isten teljesítette a mi fiaink-
nak, f ö l t á m a s z t v á n J é z u s t , mint a második 
zsoltárban írva vagyon : F iam vagy te, én ma szül-
telek téged." Ebben az Istentől ihletett nyilat-
kozatban kettő világos : a) hogy Krisztus 
Urunk fel támadására az ó-szövetségben isteni 
igéret vala adva — és b) hogy Isten ezt a szent 
Pál lal együtt élt nemzedék előtt beteljesítette. 
Nem világos az idézett zsoltár szavainak oda-
illösége. Miért idézi az apostol Krisztus Urunk 
fel támadásának bizonyítására a második zsoltár 
szavait, a hol az van mondva : én ma szültelek 
téged? Melyik napról, melyik má-ról szól az 
Atya Isten szava ? Hogyha ez a „ma" azt az 
örök má-t jelenti, melyen az Atya az örök Igét 
nemzé : akkor miért a lkalmazta azt a feltá-
madás napjára ? H a pedig szent Pá l a zsoltár 
má-ját arra a napra alkalmazta, melyen Jézus 
Krisztus, mint Is tenember halottaiból feltáma-
dott : miért hozza azt épen az örök isteni 
nemzés említésével kapcsolatba, kérdi Bour-
daloue 7) az ő szeráíi logikájának magas szár-
nyalásával. Ah, feleli sz. Ambrus, csodálatos 
dolog, és az apostol soha nagyobb következe-

temple était consacré à un mys tère que Dieu avait lui-
même choisi pour être le témoigne solennel de la 
divinité de son „Fils." Orateurs Chrét iennes. Ed . Migne 
T. 14. 1097—1098. L 

7) Id. h. 1096. 1. 

tességgel, úgymond, nem beszélt. Miért? Mert 
a fel támadás Jézus Krisztusra nézve második 

születés vala, még pedig sokkal szerencsésebb 
és elönyösebb, mint a minő az első (az istálló-
beli) születés volt, minthogy midőn a sírból 
mintegy újjászületett , személyében szemmel 
láthatóan kiragyogtat ta az Isten Fia jellegét, 
melylyel felruházva vala. Ez az oka, úgymond, 
a miért a mennyei Atya kiválóan ebben a 
csodás t i tokban ismeri el őt, felkiáltván : Fiam-
nak ismerlek el, mer t ma igazán Fiamnak 
bizonyítottad magad! „Filius meus es tu. idest 
meum hodie te probasti esse Filium." (S. Ambros.) 
Mintha igy beszélt volna fel támadása napján a 
mennyei Atya egyszülött Fiához : „Eddig it t a 
földön, bár kétségtelenül Isten Fia valál, nem 
tekintet tek az emberek téged csak ember fiának. 
De most, hogy legyőzted a halált, és hogy ujjá-
szülesztetted magada t a halálból a dicsőségre, 
Te magadnak, a benned lakozó istenségedről, 
oly hiteles tanúbizonyságot teszesz, hogy az t 
többé Tőled elvitatni nem lehet ; és habár Én 
mindenkoron, az időben és örökkévalóságban, 
Atyád vagyok, mégis ma nem foszthatom meg 
magamat egy kiváló megtiszteltetéstől, meg-
különböztetve ezt a boldog napot minden 
má-tói, melyek rendeltetésedet együtt alkotják, 
és kiválasztva azt annak kijelentésére a min-
denség előtt, hogy Te az én Fiam vagy : Filius 
meus es Tu, ego hodie genui Te. 

íme, ez az oka, ez a magyaráza ta annak, 
hogy Krisztus Urunk az ő dicsőséges feltáma-
dására maga is a legnagyobb súlyt fekteti, azt 
maga is kiválóan csodának, „signum"-nak, a 
csodák csodájának nevezi. Mikor a hitetlen 
zsidók avval a kérdéssel üldözték Ót, a ki már 
száz csodát is mivelt köztük, hogy adjon há t 
csodajelt az ö istenségéről, Jézus Krisztus, a 
ki ezer más csodára uta lhatot t volna, egyetlen 
egyre uta l t mindig — feltámadására. „A gonosz 
és parázna nemzedék jelt kiván, úgymond; de 
nem adatik neki jel, hanem csak Jónás próféta 
jele," Utalás Jónás prófétában, mint typusban, 
mint képben, Krisztus Urunk mindenek fölött 
való, végdöntő jelére, a feltámadásra.8) 

s) V. ö. sz. Ján . II., 18., 19., a liol a templomnak 
(testének) lebontására u ta l és vi lágosan megjövendöl i , 
hogy „harmadnapra" fölállítja azt ; sz. J á n . X., 17., 18., 
a hol sa já t különös, csodás halálára és fe l támadására 
utal, k imondva, hogy neki ha ta lma van életét le tenni 
és ha ta lma van azt ismét felvenni. 
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De mit mond a dolog természete? Miért 
választotta Krisztus Urunk éppen a dicsőséges 
fel támadást istensége döntő bizonyítékának ? 
É n azt kérdezem: választhatot t volna-e O 
valóban nagyobb és hogy ugy mondjam, istenibb 
csodát annál, hogy maga t ámasz to t ta fel ma-
g á t ? Nem. 

A csoda, mint szent Ágoston mondja, az 
eszes teremtmények számára az Isten szózata 
és beszéde; és a legnagyobb csoda (a földi 
élet mértéke szerint) egy holt ember feltá-
masztása, (levén az élő ember a földi terem-
tés koronája, remeke). Vájjon holt emberek 
fel támasztásai közt lehet-e csodálatosabb, is-
tenibb, Jézusra, mint Isten Fiára rámuta tóbb 
annál, hogy ő maga magá t támaszto t ta fel? 
Holtából fe l támasztot t embert többet ismer az 
ó- és uj-szövetség ; de holtat, a ki magá t tá-
masztot ta volna fel halottaiból, nem ismer sem 
a kinyilatkoztatás, sem a tudomány, sem a tör-
ténelem. csak egyet : Jézus Krisztust, a ki 
maga magának fel támasztásával kettős csodát 
mivelt : holt embert támasztot t életre, és Is tent 
nyi latkoztatot t ki emberrel egy isteni szemé-
lyiségbe egybeolvadtan élőnek, ki a maga holt 
testét istenségének végérvényes bebizonyítására 
háromnapi sirbanlét u tán fel támasztot ta . „ Ut 
ostenderet, mondja sz. Ambrus, quoniam erat in 
ipso, et resuscitatus liomo, et resuscitans Deus." 

Oh dicsőséges fel támadás : fogadd a terem-
tés és megváltás ünnepeinek legfőbb emlék-
napján imádásunkat, fogadd el há lánkat ! Imá-
dásunk a benned nyilvánvalóvá let t megváltó 
Isten-embernek szól. ki előtt hosannát zengve 
leborulunk; hálánkat pedig azért önt jük ki 
előtted, mert te, dicső fel támadás vagy a mi 
hitünknek erős vára. fe l támadásunknak s örök 
életünknek legbiztosabb záloga, most és mind-
örökké. *** 

Yaszary Kolos bibornok húsvéti fó'p. levele 
szent Adalbert vértanuságának kilenczszázados jubileumáról. 

Princeps anni dies, eaque sanctissimis gau-
diis amplissima, qua redeuntis in vitám Christi 
Servatoris nostri propediem celebraturi sumus 
solemnia, ut Yobis Venerabiles Fratres ! singulis 
et universis, , simul atque cunctis fidelibus ve-
strae curationi commissis, prospéra eveniat, ex 
animo precamur, hortamurque cum gentium Apo-
stolo : „Si consurrexistis cum Christo, quae sur-

sum sunt quaerite quae sursum sunt 
sapite . . *) 

Quaeretis autem : si constituti Dominicum 
agrum excolere, electamque vineam „quam plan-
tavit dextera Domini"2) fodere, vitiis evellendis 
et virtutibus serendis debitum adieceritis Stu-
dium, cum ardente salvandarum animarum f'er-
vore coniunctum ; sapietis : si verbo et exemplo, 
velut posita super candelabrum lucerna, curiatis 
fidelibus ita praeluxeritis „ut videant opera ve-
stra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in 
coelis est." ?') Ita sane, si „emendemus in melius, 
quae iguoranter peccavimus"4) gloriosus Deus, 
qui sacro purificante jeiunio ad gaudia pascbalia 
nos pertingere facit, annuaque Uuigeniti sui Re-
surgentis solemnitate laetificat, concedet pariter 
propitius, ut per haec temporalia festa, quorum 
memóriám agimus in terris, ad aeternam quo-
que Eiusdem triumphantis pervenire mereamur 
in coelis. 

Qua solemni paternae exhortationis bene-
volique animi contestatione praemissa, atten-
tionern Venerabiles Fratres! vestram excitare 
vacat ad faustitatis eventum, qui recurrentibus 
gaudiis paschalibus, aeque sanctae huic Ecclesiae 
Strigoniensi atque toti regno Hungáriáé auspicato 
mox obtinget. Intelligimus saecularem momoriam 
die 23 labentis mensis Április novies redeuntem 
martyrii quippe S. Adalbert! Pragensium Epi-
scopi, qui (anno 989, — ut communiter docent 
annalium paginae —) divino spiritu impellente 
in Pannoniam descendens „tentoria Israël dila-
tavit"5) m tie! c Pannonum terra, et christianae 
religionis bénéficia, adiuvantibus aliis doctis viris 
bene multis, iisque pietate etiam undique con-
spicuis, in gentem nostram effundens, ipsum 
quoque — ut domestica traditio fert — S. 
Stephanum protoregem, patriae columen ac 
decus insigne, sacro regenerationis lavacro 
lustravit. 

Tametsi S. Adalbertus non multum temporis 
laboribus a ostolicis impendent in Pannoniae 
oris, nam (anno iam insequente 990) Romám 
profectus, inde (a Gregorio Papa V. anno 996) 
Pragam Bohemorum destinatus, ab his vero non 
admissus, in Prussiam abierit sum desiderio, quo 

*) Col. III . 1. 
2) Ps. 69. 16. 
3) Matth. V. 16. 
4) Missale Rom. in ben. cin. 
5) Isaias 54. 2. 
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vehementer flagrabat, sanguinem pro Christo 
effundendi: tarnen brevioris etiam suae in his re-
gionibus morae manifesta reliquit vestigia undiqne 
conspicua, totidemque flagrantis animarum zeli 
monumenta. Cuius quidem rei praeclarura sup 
peditat documentum veneranda illa antiquitas, *  
incunabulisque ac regni originibus proxima aetas, 
quae S. Adalbertum vidit, eidemque martyrii 
laurea glorioso ac IX Caleodas Maii (i. e. 23 
Április, feria VI. occurrente6) anni 997. e vivis 
dira morte erepto, coelitum tribuit etiam in 
Hungáriáé ecclesiis honores atque amplissimo 
cultu liturgico prosequuta est. 

Quoniam vero nihil ad recordationem iu-
cundius illorum temporum memoria, quum fides 
Christiana occulto aurae coelestis afflata in Pa-
trimonium data est populo nostro : saecularem, 
quae'sese offert, martyrii s. Adalberti memóriám 
silentio premere aut praeterire non decet, is 
namque iure meritoque debitos sibi vindicat ho-
nores, siquidem unus ex gentis nostrae apostolis 
habetur, cui inter caeteros etiam in acceptis 
referenda christianae professionis accretio, cuius 
robore ac virtute universum genus Hungaricum, 
misera superstitione coecum, immanitate effera-
tum, moribusque tunc silvescens, humanitate ex-
cultum est. 

Igitur, licet successu aetatis, male auspicatis 
temporibus, pars gentis, multarum rerum Dei 
per Hungaros gestarum claritudine insignis, di-
scesserit ab avitae fidei professione, cuius divina 
praecepta S. Adalbertus verbo docuit et exemplo 
propagavit; omnes tarnen in societatem gaudio-
rum vocare iuvat, omnes laetari hac opportuni-
tate decet, qui Christiana professione continen-
tur, hancque communem ac charissimam patriam, 
sanguine avorum partam, cruoreque patrum ma-
dentem incolunt diliguntque. Etenim Christiana 
nonnisi religio humanitatis nobis attulit conso-
lidavitque beneficium; illa utilium 1 borum, agri-
culturae quippe ac industriae campum dilatavit; 
illa litteras optimasque artes ad increm enta ex-
citavit ; ac demum secundante coelesti aura, 
opitulanteque gentium educatrice et Matre Ec-
clesia, effecit, ut tota morum christianorum vis 
beneficiorum in venas universi generis Hunga-
rici, velut abundantissimus amnis deflueret. Quae 
ideo meminisse iuvabat, ut tandem cédant fal-
sae opinationes, mentibus inditae de Ecclesia, 
quasi sit gentis prosperitati adversa. 

6) Fontes rerum Bohemicarum Tom. I. pag. 265. 

Sed ad Te iam vota liceat convertere nostra, 
invicte Christi héros, felicissime coelicola, S. 
Adalberte, cuius gloriosum martyrii natalem 
religiosa solemnitate devotaque mente mox 
celebrare parant posteri eorum, quos tu ad lumen 
veritatis condam deduxisti atqUe ad veram fidem 
convertere maturasti. Clarissime praeliator et 
adsertor nominis Christi, qui sanguinis pretio 
empta laetaris immortalitate, prospice e regione 
immortalitatis, ubi mente numquam tractata 
vigent gaudia, prospice hoc solum, patriam 
nostram, quae tmum praesidium numquam non 
imploravit et persensit : respice Pannonium oras 
et tua apud Deum intercessione fac, ut in labo-
borioso hoc, quod sustinemus, certamine, valida 
nos omnes ope sustentet sua, religionemque 
cuius semina olim sparseras, in pristinum adserat 
decorem. Respice hanc praeprimis Sanctam 
Ecclesiam Strigoniensem, tuis honoribus dicatam 
subque tuo patrocinio positam, et tuis validis 
precibus interpositis effice, ut quotquot in exco-
lendo Dominico agro desudamus, digni simus 
munere pastorali, atque si res postulaverit, tuo 
exemplo excitati, nedum commoda, verum inco-
lumitatem et vitam quoque pro Christo devo-
vere non dubitemus. In tuam demum fidem 
recipe, totam gentem et universam in regno 
fidelium cohortem, ut tua deprecatione „super-
crescat fides nostra, abundet Charitas" 7) omnis-
que generis virtus late vigeat cum iustitia, quae 
„elevat gentem";8) utque fides, spes et Charitas, 
qualem prisca maiorum vidit aetas, rediviva 
refulgens, rfiat Pax in virtute tua et abundantia, 
in turribus tuis." 9) 

Auxilium Christianorum ! 
Magna Domina Hungarorum ! 
Ora pro nobis! 

Claudius 
Card. AEppus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 16. Sz Béla püspök vértanú-halálá-

nak jubileuma. — 
Szent Adalbert, kit Bélának nevez a magyar ember, 

Magyarország védő szentjei közt foglal helyet, az eszter-
gomi főmegyének pedig külön védőszentje. Mi köti hozzá 
Magyarországot hálával, tudja mindenki a ki az ország 
történetét tanulta. Hagyományunk szerint sok magyart 

7) II. Thess. 1. 3. 
8) Prov. XIV. 34. 
9) Ps. 121. 3. 

« 
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tér i tet t meg, sőt magát sz. Istvánt is ő keresztelé meg 
989 táján. 996-ban a pogány poroszokhoz ment hittérítésre, 
a hol 997-ben vértanú-halállal mult ki. 

Hála legyen Vaszary Kolos bibornoknak, hogy ebben 
az emlékezetes esztendőben felemelte főpásztori szavát és 
sz. Béla püspöknek, a magyaroknál a ker. hit út törő 
apostolának, dicső emlékezetét felújí totta. 

Nevezetes ez a főpásztori szózat nemcsak azért, mert 
az egész magyar nemzetet ünneplésre hivja fel egyik 
apostola martyr iumának kilenczszázados évfordulója alkal-
mából ; hanem azért is, mert fájdalmas hivatkozás történik 
benne ünnepélyesen a magyar nemzetnek hitben történt 
gyászos szétszakadására, fölöt tébb üdvös és időszerű utalással 
arra, hogy végre valahára nem volna-e ideje már az 
élet és történelem által százszor megczáfolt bal vélekedések 
és hiedelmek abban hagyására, hogy ez a szerencsétlen 
nemzet megint egy legyen ker. hitében, mint kezdetben 
vala. „ Cédant tandem falsae opinationes, mentibus inditae 
de Ecclesia, quasi sit gentis prosperitati adversa". Meg-
aranyozni való, szivből fakadt, szivhez szóló szavak ! 

Miután fölöttébb kivánatos, hogy sz. Béla püspök 
jubileumán az egész országban imádkozzanak a hivek : az 
esztergomi főpásztori szózat végén levő imát magyarra 
lefordítva adjuk át a papság és hivek magán aj tatosságá-
nak, a mint következik : 

„Krisztus nevének dicső harczosa és védelmezője, 
sz. Adalbert, ki véren szerzett halhatat lanságban élsz és 
örvendezel : tekints le a halhatat lanok hónából, a hol ész-
szel soha föl nem ért örömek lakoznak, tekints le ide 
erre a földre, a mi hazánkra, mely a te oltalmadat soha 
sem mulasztotta el kérni és soha sem nélkülözte, oh igen, 
tekints le a magyarok földjére és közbenjárásod által 
Istennél eszközöld ki, hogy ebben a harczban, melyet 
vívunk, mindnyájunkat hatalmas segítségével támogasson 
és a vallást, melynek magvait valaha te hintetted el, régi 
épségébe emelje vissza. Tekints különösen az esztergomi 
egyházra, mely a te tiszteletedre van szentelve s védel-
med alá van helyezve, és hathatós imáid által vidd ki az 
Isten előtt, hogy a kik az Ur mezejének művelésében 
fáradozunk, a pásztori méltóságra méltók legyünk, és 
hogyha a körülmények kivánják, a te példád által buz-
dittatva, nemcsak a kényelmeket, de ha kell, a jólétet és 
életet is Krisztusért feláldozni ne vonakodjunk. Foglald 
be a te hűséges oltalmadba az egész nemzetet és a hí-
veknek ebben az országban élő egész seregét, hogy kö-
nyörgésedre „fölötte növekedjék a mi hitünk és gyara-
podjék az egymáshoz való szeretet" *) és minden jóság 
(virtus) virágozzék az igazságossággal, mely „felemeli a nem-
zetet" ; 2 ) és hogy u j ragyogással feléledvén az ősök hite, 
reménye és szeretete, „legyen léke a te erősségedben, és 
bőség a te tornyaidban." 3) 

Keresztények segítsége ! 
Magyarország Nagyasszonya ! 

Imádkozzál értünk /" ? ? 

!) II. Thess. I. 8. 
Péld. XIV, 34. 

3) Zsolt. 121, 7. (Ez az eredetiben liibásan van „127, 3"-nak 
jelezve. Az általunk fent közlött eredeti szövegben mi a helyes 
idézést vettük fel.) 

Budapest, ápril 17. Az autonómiáról. — 
Már megígértük, hogy erre az életbevágó ügyre 

nézve vezérelvünk lesz a „nulla dies sine linea." Nein 
mulasztunk el egy alkalmat sem felhasználni arra, hogy 
t. olvasóink a legteljesebb tájékozást nyerjék. Ma foly-
ta t juk a lapszemlét, kath. lapjaink hozzászólásának be-
mutatását és méltatását. 

Veterán napilapunk, a „M. A." erősen megragadta 
ezt az ügyet maga is, megragadta t ta olvasóival is. Az u. 
n. Simor-féle 3-as pontozat részleteinek megvilágitását is 
már megkezdette s lelkesen buzdit a további munkára . 

A „Pécsi Közlöny" (41. sz.) nagyjában csatlakozik 
a „M. A." által formulázott Simor-féle 3 pontú hatáskör 
elméletéhez s azt mondja ő i s : „Megbízható, hithű, alkot-
mányos szervezet kell nekünk, melyben a világiak és 
egyháziak, együttesen intézzék az egyház világi vonat-
kozású ügyeit" . Nagyon [jól mondja laptársunk, hogy 
„üdvös eredményt csak ugy fogunk elérni, ha minden 
jóravaló katholikus magáévá teszi ezt az ügyet (az egy-
ház ügyét), mert nem a papság ügye ez (csupán), ha-
nem az egész katholikus közönségé, papoké és világiaké 
egyformán." 

Egészen önálló felfogással és alapon tárgyal ja ezt 
a nagyon de nagyon fontos és kényes ügyet a győri 
„Dunántuli Hir lap", ápril. 11-iki számának vezérczikké-
ben.. E czikk szerint a püspöki kar csak „állítólag" 
mondotta volna ki .határozat i lag", hogy elvi kifogása 
nem volna. Azután Mátéfi, a czikkiró, számos figyelemre 
méltó reminiscentiát és ténykörülményt felemlítő elmél-
kedésben igy fo ly ta t j a : 

„Mi lesz hát végre az autonómiából? Majd meg-
muta t ja a jövő ! Távol legyen tőlünk, hogy az összehívandó 
kongresszus által megoldandó kérdéseknek bármikép is 
prejudikáljunk. De ha végigfut juk az autonomikus mozgal-
mak történetének lapjait, s lá t juk azt a sok szomorú 
képet, a mint a történet az 1869—71-iki gyülésezésekről 
számunkra megőrizte azokat, akkor most — félszázad 
után — is kétségesnek tűnik fel előttünk e kérdés helyes 
megoldása. Annál is inkább kell kételkednünk e kérdés 
megoldása fölött, mert bár az idő és viszonyok sokban 
változtak, a főok, a mely 1871-ben az autonomia életbe-
léptetése út já t állotta, most is fennáll. 

Az őszszel egybehívandó kongresszusnak feladata a 
miniszter átirata szerint első sorban az, hogy revizió alá 
vegye SLZ 1869 — 71. évi kongresszus által kidolgozott 
szervezeti szabályokat, más szóval felvenni a vonalat ott, 
a hol 1871-ben megszakadt. Önkormányzati ügyünk tula j -
donkép csak el volt napolva. Hisz az ügy a kezdet nehéz-
ségein már régen túl van, a szervezet meg van alkotva, 
egész az életbeléptetés határáig vitték már ezt, itt azon-
ban megakadt s a papiron levő kész paragrafusok nem 
tudtak átmenni az élet valóságába. Az elnöklő Simor 
primás 1871. márczius 30-án napolta el az autonomia 
szervezése és hatáskörének megalapítása végett egybehívott 
kongresszust, és a kidolgozott önkormányzati munkálatot 
12 tagú bizottság élén junius 13-án átnyúj tot ta ő felségé-
nek jóváhagyás végett. 0 felsége megígérte, hogy az 
elaborátumot át fogja tenni a magyar minisztériumhoz 
alkotmányos tárgyalás végett. A miniszteri fiók azonban 
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eltemette azt. Pedig a mi az autonomia közjogi jogosult-
ságát il Jeti, a magyar kath. egyháznak világi vonatko-
zású ügyeiben való szervezkedési joga, az 1848: XX. 
törvényczikkben kimondott vallás-egyenlőségnek szükséges 
következménye, mert éppen e törvényczikk 2. §-a alapján, 
mely a bevett vallások egyenlőségét mondotta ki, illeti 
meg a katholikusokat ama jogr, hogy nekik is megadassák 
az állam irányában az a függetlenség saját ügyeikben, 
melyet az evavgelikus felekezetek és nem egyesült görögök 
már régóta élveznek. 

Ezt ismételten elismerte a kormány, nevezetesen : 
Eötvös, Pauler, Treforfc, Csáky és Wlassics kultuszminisz-
terek. Es mégis a kidolgozott önkormányzati munkálat, 
mely a haladó időnek egy messzeható reformját akarta a 
katholikusok számára megalapítani, melyre szilárdan 
épithető volna minden társadalmi és vallási érdek, a 
miniszteri fiókban akadt fenn. A létesítendő autonomiá 
nak éppen ezen erkölcsi súlya az, melytől megrémült a 
kormány. 

Mig a kormány tartja kezében a katholikusok tete-
mes közvagyonát, a vallás- és tanulmányi alap javadal 
mait ; mig a kormány neveztethet ki megyés püspököket 
és nagyobb javadalmasokat, apátokat és prépostokat : 
nem lehet csodálni, ha az autonomia kérdését eddig lég-
mentes fiókban tartotta vissza. Nehéz ugyanis megválni a 
hatalom és befolyás tetemes eszközeitől, s azokat az auto-
nómiára bizni. Ma talán nem kell annyira félni ama 
demagógiától, ama duhajkodó szellemtől, melynek a 
70-es években Ghyczy volt szóvivője, inkább az állami 
mindenhatóságtól kell tartanunk, midőn az autonómiáról 
újból kezdenek tárgyalni. 

Élénken emlékezetünkben van a Bartal-Hatala-féle 
párt működése, mely a kath. egyházat protestáns kaptafa 
szerint akarta szervezni, s oly agitácziót fejtett ki, hogy 
maga a szervezeti munkálat is csak 96 szóval fogadta-
tott el 54 ellenében. Tudjuk jól, hogy nem kisebb ember, 
mint maga Deák Ferencz, a ki a 48-iki átalakulások után 
szintén az autonómiában keresett kibontakozást, de a tár-
gyalások folyamán veszedelmesen tágította azon hatás-
kört, a melyet ő maga körvonalozott az 1868. október 
1-én tartott beszédében. Deák Ferencz szabadelvüsége az 
egyházzal szemben a fagypontra szállt. Kitűnik az már a 
kongresszusi kisebbség magatartásából, a melynek — mint 
tudjuk — titokban ő volt a lelke és vezére. Ghyczy 
1870. február 16 án az országgyűlésen már egyenesen 
támadást intézett az autonomia ellen : kikelt a hierarchia 
szelleme ellen, az iskolákat, az alapítványokat az autono-
mia kezébe adni veszélyesnek mondotta. Eötvös is, Pauler 
is felelt az ő interpelláczióira. Pauler 1871 április 22-én adott 
feleletében az önkormányzati szervezés» foganatba vétele 
előtt a törvényhozásnak hozzájárulását, jóváhagyását múl-
hatatlanul szükségesnek tartja." 

Az országgyűlés azonban a Ghiczy-Tisza párt által 
ugy volt ez ügyben hangolva, hogy hozzájárulásra 
gondolni sem lehetett. Persze, hiszen annál könnyebben 
került az 1791. XXIX-ik törvényczikkbe a protestánsok 
és az 1848-iki XX. törvényczikkbe a görög-keletiek auto-
nómiája! Ezekben az esetekben nehézségre senki sem 
gondolt, mert hát csak a magyar katholikusok joga az más. 

A főok — mondom — a miért a kath. autonomia 
mindezideig életbe nem lépett, eltekintve attól, hogy az 
államéletben erősen felülkerekedett protestáns hatalmi 
törekvés hatálytalanított minden oly eszközt, mely a ka~ 
tholikusok tömörülését bármily téren előmozdíthatta volna 
— a minisztérium hatalmi érdekében keresendő. Egy egy-
háznagytól tudom, hogy Trefort miniszter ily irányban 
nyilatkozott előtte. Azért hajtogatta Trefort, valamint 
Csáky is folyton a helyi autonomiát, de egyikük sem sze-
retett hallani az országos autonomia életbeléptetéséről. Igen 
bámulnék, ha hivatalbeli utódjuk : Wlassics miniszter 
járna el oly önzetlenül a katholikusokkal szemben ; annál 
inkább bámulnék, ha Wlassics a mostani viszonyok között 
erre az önzetlenségre határozta volna magát, mint annak 
a rendszernek a fia, a mely az egyház ellen inditottci meg 
ama harczot, a melyből ez összemarczangolva került ki. 

Előre nem mondok Ítéletet; majd csak a tények 
alapján veszem kritika alá a napirendre került ügyet. 
Kívánom, hogy pessimistikus nézetemet czáfolják meg a 
tények !" 

Eddig a „D. H." Mi t. olvasóink további tájékoz-
tatására most csak annyit mondhatunk, hogy jövő május 
hóra ujabb püspöki értekezlet van tervben, melyben a f. 
hó 6 án tartott értekezletben kiosztott elaboratumnak ad-
dig a konferenczia minden tagja által külön-külön be-
végzett tanulmányozása és kritikája alapján tüzetesb és 
részletesebb megállapodás várható a további teendőkre, 
esetleg egy kath. autonomiai testület hatáskörének kör-
vonalozására vonatkozólag. Az első szó a püspököket 
illeti meg. = 

Ungvár. Firczák Gyidapüspök nagyböjti körlevele.— 

Krisztusban szeretett fiaim ! 
Az isteni Megváltó szent és magasztos példaadása 

által megszentelt nagyböjti időszak beáltával atyai szivem 
melegével köszöntelek mindnyájatokat Krisztusban szere-
tett fiaim ! 

Az Ur Jézus, mielőtt nyilvános életét megkezdte 
volna, a pusztába vonult, hogy ott böjt és ima között 
készüljön elő a nagy, az isteni feladatra és áldozatra, 
mely mindnyájunk, az egész világ váltságdiját képezte. 

A puszta a maga csendjével, beláthatatlan messze-
ségbe tűnő határaival önkénytelenül is a végtelennek esz-
ményképét, a mindenség alkotóját : Istent juttat ja eszünkbe. 
És a jó Isten gondolatánál azonnal ujabb gondolat nyo-
mul előtérbe: És te ki vagy, miért vagy itt, hová törek-
szel, mi a te végczélod? „A pusztába viszem őt és szi-
vére s z ó l o k , m o n d j a az Ur Ozeás prófétánál. 

Az anyaszentegyház gondos előrelátásával alkalmat 
nyújt évenkint gyermekeinek, hogy elvonuljanak a világ 
zajától és a magányt keressék, hogy ott a jó Isten köze-
lebb férjen _szivökhöz, s könnyebben megérthessék az <j 
hivó, buzdító szavát. Ezen alkalom, e magány a szent 
nagy böjti időszak. 

Az egyház szomorú dallamu énekeivel hirdeti, hogy 
a vigság napjai megszűntek, itt az idő, hogy magunkba 
szálljunk, — s ha eddig talán több szabadságot enged-

') 2, 14. 
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tünk porból vett alkotórészünknek, most nagyobb gondot 
fordítsunk lényünk nemesebb részére, örökéletű, halhatat-
lan lelkünkre. 

Használjátok fel azért Krisztusban szeretett fiaim ! 
ti is a kínálkozó alkalmat — vonuljatok el lelketekben a 
világtól, vessetek tekintetet szivetekbe és kérdezzétek meg 
maga tok tó l : Ki vagy te és hová törekszel? 

* 
* * 

„Kiválasztottalak t i teket és rendeltelek, hogy el-
menvén, gyümölcsöt teremjetek és a ti gyümölcsötök 
megmarad jon" , 2 ) igy szólt isteni Mesterünk tanítványai-
hoz, kiket a világot átalakító nagy munkája tovább foly-
tatására, az általa kinyilatkoztatott igaz hitnek terjesz- ' 
tésére s a keresztfán bemutatot t legfölségesebb áldozatnak 
naponkint és óránkint megujuló bemutatására kiválasztott. 

Es ti e megdicsőült szenteknek vagytok utódai 
Krisztusban szeretett fiaim ! 

„Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nem-
zet, megváltott nép vagytok, hogy hirdessétek annak ere-
jét , ki t i teket a sötétségből az ő csodálandó világosságára 
hivott." 3) 

Az angyalokénál nagyobb hatalommal ruházot t fel ; 
kezetekbe adta az Üdvözítő oldó és kötő hata lmát ; keze-
tekbe adja önmagát, midőn hivó szózatotokra az égből 
leszáll és a kenyérből az 0 szent teste és a borból az 0 
szent vére lesz. Közbenjáróvá rendelt benneteket Isten és 
az emberek között, hogy az ima ereje s a szentségek 
kiszolgáltatása által a bűnök bocsánatát és Isten kegyel-
mét eszközöljétek ki. 

Szir sz. Ef rém a lelki emelkedettség költészetével 
igy ir a papi méltóságról : „ 0 csodák csodája, kimondha-
tatlan hatalom, felséges ti tka a papságnak! Szent, dicső 
és mérhetetlen hivatal, melyet Krisztus eljövetele után 
reánk méltat lanokra bizott ! Térdrehullva, könyes szem 
mel és zokogva könyörgök, tekintsetek a papság eme 
kincsére, — kincs az, mondom, azok számára, kik méltó-
képen és szentül megőrzik. Tündöklő pajzs, át törhetet len 
fal, erős rendithetetlen alap, mely a földtől az égig nyúlik. 
De mi szükség van arra, hogy a papi méltóságot dicsér-
j e m ? Hisz az felülmúlja a tudományt, az imádságot és 
minden gondolatot," 4) 

„De mennél fönségesebb a méltóság, annál nagyobb 
a vele járó teher is", mondja aranyszájú sz. János. 

A papi méltóság kötelességeket ró reátok önmaga- ! 
tokkal, híveitekkel és egyházmegyétekkel szemben. 

„Szentek legyetek nekem, úgymond az Ur, mert én 
szent vagyok, és elkülönöztelek titeket a többbi népektől, 
hogy enyéim legyetek." 5) I 

El t tszentségre kell tehát törekednetek K. fiaim ! j 
Hasson át benneteket hivatástoknak magasztossága, min- i 
den szavatok, tettetek azt mutassa, hogy ti valóban a • 
szentek utódai vagytok. „Szorgalmas gondod legyen arra, j 
hogy magadat Isten előtt megpróbált munkásnak mutassad, 
ki meg nem szégyenül és az igazság igéjét helyesen j 

Ján. 15, 16. 
3) Péter I. 2, 9. 
4) Assemani bibi. orient. T. 11. 
6) Le vit. 20, 26. 

hirdeti, — a világias és hiábavaló beszédeket pedig távoz-
tasd, mert igen előmozditják az istentelenséget. 

Keressétek Istent, hogy 0 is veletek maradjon. 
„Maradjatok énbennem, igy szólt az Üdvözitő, és én 
t ibennetek. Miképen a szőllővessző nem hozhat gyümöl-
csöt önmagától, ha nem marad a szőllőtőn, — azonképen 
ti sem, ha énbennem nem marad tok . " 7 ) 

Igyekezzetek felülemelkedni az emberi gyengesége-
ken, győzzétek le a szenvedélyeket, mert, mint az. Ambrus 
m o n d j a : „Midőn megöljük magunkban a gonoszt, Krisztus 
száll lelkünkbe, Isteu mondta ugyanis : Azon napon, a 
melyen megölöm Egyptom elsőszülötteit, magamnak szen-
telem Izrael minden elsőszülöttjét." 8) 

Ragyogó költészettel i r ja le nazianzi sz. Gergely a 
lelkipásztornak önmagával szemben levő kötelességét. „A 
papság, úgymond, „a mesterségek mestersége, a tudo-
mányok tudománya", a legnagyobb áldozatokat k ivácja 
és a legsúlyosabb felelősséggel jár : Előbb magunknak kell 
t isztáknak lennünk, hogy másokat megtisztíthassunk : előbb 
magunknak kell bölcseknek lennünk, hogy másokat oktat-
hassunk; előbb magunknak kell világitanunk, hogy máso-
ka t megvilágosíthassunk : előbb magunknak kell Istenhez 
közelednünk, hogy másokat is hozzá vezessük; előbb 
magunkat kell megszentelnünk, hogy másokat menszentel-
hessünk, igazgathassunk és nekik tanácsot adhassunk." 9) 

Híveitek lelki vezetésében kövessétek sz. Pál apos-
tol szavait : legyetek mindennek mindene. 

Atyailag bánjatok velők, hogy a kölcsönös bizalom, 
a szeretet, az egyetértés Istenne lakozzék közöttetek. 

„Legeltessétek Istennek reátok bizott nyáját , — 
úgymond sz. Péter apostol, — gondot viselvén nem kény-
szerűségből, hanem szabad akaratból Isten szerint, sem a 
ru t nyereség kedvéért, hanem jószándékból, sem ugy r 

mint uralkodók az Ur örökségén, hanem példája lévén a 
nyájnak szivből."10) 

A jó pásztor életét adta juhaiért és tőletek is azt 
kivánja, hogy megőrizzétek őket a ragadozó farkasoktól, 
és az igaz hit táplálékával táplál játok őket. 

A szószék és a gyóntatószék Istentől nyert hatalma-
tok szimbólumai. Szeressétek egyaránt mindkettőt. 

Istennek bála ! jó népünk fogékony és hálás j ó 
tanácsaitok, lelkiatyai intelmeitekkel szemben. Epedve 
várja és fogadja szivébe igéiteket, mint a szomjas föld az 
eső áldásos csepjeit. 

Keressétek fel az elveszett j u h o t ! Örömmel fogad-
játok mindannyiszor a megtérő bűnöst, ki a bűnök ten-
geréből menekülni óhajtván, a mentő deszka, oldó "hatal-
matok után epedve nyúj t ja kezét. — Hálásabb tér, ked-
vezőbb alkalom alig kinálkozik számotokra, hogy igéitek 
elvetett magja után bővebb termést remélhessetek, mint 
a gyóntatószékben. 

A templom előcsarnoka az iskola. A kié az ifjúság, 
azé a jövő. Az anyaszentegyház kezdettől fogva nagy 
gondot fordított gyermekei nevelésére. 

6) Tim. II. 2, 15. 
7) Ján. 5, 4. 
8) De Cain et Abel C. III. 
9) Migne C. 71. 
i°) Péter I. 5, 2. 
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S ha valaha, ugy napjainkban érkezett el annak szüksé-
gessége, hogy a zsenge, gyermeki szivbe a valódi keresz-
tény, katholikus felfogásnak, a hitnek magvait a legna-
gyobb gonddal beplántál juk, hogy az erős gyökeret ver-
jen ott és képes legyen daczolni az élet viharaival. 

„Kenyeret kérnek a kisdedek és nincs, ki szegne 
nekik" u ) panaszkodik a próféta s panasza méltán éri kö-
zőletek azokat, a kik megfeledkeznek lelkipásztori kötel-
meikről és iskolájukkal mit sem törődnek. 

Gondozzátok azért és hiven látogassátok templomotok-
nak ezen előcsarnokát, hogy Krisztus egyházának i f jú 
haj tásai megtanul ják ott szeretni Istent, fe lebarátukat és 
a hazát. 

Mielőtt elhangzottak volna ama félelmes és mégis 
biztató, felemelő szavak, melyek kíséretében felszenteltetés 
tekkor először vettétek kezetekbe az Ur szenttestét, — 
hűséget, engedelmességet fogadtatok püspökötöknek, egy-
házmegyéteknek. 

Ezen hüségeskütökre hivatkozom és atyai szeretettel 
hivlak fel benneteket Krisztusban szeretett fiaim ! hogy 
e szent napok alatt egyházmegyétekkel szemben levő 
kötelességeitekről is emlékezzetek meg. 

Első sorban is az Üdvözítő szavaival kérlek, hogy 
szeressétek egymást, mert erről ismerik meg, hogy az 0 
tanitványai vagytok. Szeressétek felebbvalóitokat és szere-
tettel engedelmeskedjetek nekik. Az Ur Jézus maga taní tot t 
erre mindnyájunkat , — engedelmes lévén menynyei Atyjának 
a haláláig, a kereszt haláláig. 

Szeretettel kérlek t i teket ez alkalommal a r ra is K. 
fiaim! hogy utasításaimnak, felhívásaimnak minden kés-
lekedés nélkül igyekezzetek eleget tenni. Késlekedéstek 
sokszor megakaszt ja egyházmegyém igazgatásában az ügyek 
rendes menetét és a késlekedők megintése csak u jabb 
munkatöbbletet ad a különben is évről évre növekvő számú 
ügyek elintézéséhez. A szeretet jelszavam, — de az 
utóbbiakkal szemben atyai szigorral vagyok kénytelen 
eljárni. „Akarsz tehát nem félni a hatalma«ságtól ? mondom 
sz. Pál apostollal, — cselekedjél jó t és dicséretet nyersz 
attól." 12) 

A kötelességérzettel párosult szeretet legyen a ti 
jelszavatok is k. fiaim ! és ha ez fogja vezérelni lépteite-
ket, — atyai örömmel tekinthetek és hivatkozhatom reá-
tok mint a hadvezér rendezett hadseregére! 

* 
* * 

Magasztos hivatástok hű teljesítésénél talán sok 
akadály gördül utatokba. De ne csüggedjetek ! „Kísértés 
nélkül — mondja arauysz. sz. János — nincs korona, harcz 
nélkül nincs jutalom, pályafutás nélkül nincs babérkoszorú, 
bánat nélkül nincs bocsánat, tél nélkül nincs nyár." 

Bízzatok isteni Mesterünkben, a ki megígérte, hogy 
velünk marad a világ végéig ! 

„Kedveseim ! igy szól sz. János evángelista, ha szi-
vünk nem vádol minket, bizodalommal lehetünk Istenhez, 
és a mit kérünk megnyerjük Tőle." 13) 

Kérjétek tehát mindennapi imáitokban és az ő szent 

oltáránál a jó Isten, hogy adja áldását reátok, híveitekre, 
Egyházára s annak szentséges fejére, édes hazánkra s 
apostoli k i rá lyunkra! 

Kedvvel, szívből jöj jön imátok, — hisz a buzgóan 
végzett ima J ákob létrája , melyen az angyalok le és fel-
szállanak Isten trónjához, hogy kérelmeinket Hozzá fel-
vigyék ! 

Ha valaha, ugy napjainkban van nagy szükség arra , 
hogy buzgóan imádkozzunk Istenhez. Mintha csak korunk 
hibáit látná, oly találóan ir nysszai sz. Gergely az ima 
szükségességéről: „Hogy most a bűn az életben mindenütt 
oly nagy mértékben uralkodik, ennek oka az, hogy sokan 
megfeledkeztek Istenről, hogy sokan nem lá t ják be az 
imádság hasznos voltát és nem imádkoznak, habár az 
apostol igy i u t : „imádkozzatok szünet nélkül." Az imád-
ság összeköt bennünket Istennel és ha Isten velünk, k 
el lenünk? Az imádság a szemérem oltalma és védője, a 
házasság hűsége, a harag megfékezője, a kevélység, a 
boszuszomj és irigység elnyomója, minden igazságtalanság 
megszüntetője. Az imádság oltalmazza az alvókat, báto-
r í t ja és erősiti a virasztókat, védi a vándort, és meg óvja 
a hajóst a veszedelemtől. Az imádság a jóban való gyara-
podásra, a jelennel való megelégedésre és a jövőben 
bizodalomra vezet." u ) 

Imádkozzatok tehát szívből k. fiaim ! 
Hangsúlyozzátok híveitek előtt a jól, a buzgóan vég-

zett ima áldásait. Buzdítsátok a keresztény anyákat, hogy 
Isten szent nevével és az ima szavaival tanítsák az első 
szókra kisdedeiket, — kössétek szivére a keresztény a tyák-
nak : őrködjenek családjuk tagja i fölött , hogy imával 
kezdjék napi munká juka t és Isten szent nevével a jkukon 
haj tsák éjjeli nyugalomra fejőket . 

Addig boldog a család, mig szivében Isten és az 
ima szeretete él ! 

Szivünkbe van oltva, lényünkkel egybeforr t Üdvözítőnk 
szent anyja, a boldagságos szűz tisztelete. A kelet ege 
alatt kifejlődött , költői nyelven megir t görög szertartás 
legkisebb officiuma is megemlékezik ő róla és ékesen, 
költői képekkel és hasonlatokkal magasztal ja Megváltónk 
Anyját . 

Századunk nagy szelleme, dicsőén uralkodó szentsé-
ges atyánk nem régen közölt apostoli körlevélben szivünk-
re kötötte a boldogságos szűz kultuszának ter jesztését . 

Népünk nagy tisztelője a boldogságos szűznek, szere-
tettel, bizalommal ragaszkodik Máriához. Buzdítsátok őket 
hogy méltó gyermekei legyenek a jó anyának. Annyi 
bajunk között kihez is fordulnánk, kinek közbenjárását 
kérhetnők inkább, mint az övét, „a ki oka az ég és 
Isten egyszülött Fia a sötétségben sinlődők világossága 
lett !1 5) Ápoljátok azért híveitek között a bold, szűz 
tiszteletének magasztos eszméjét. 

Kiválóan figyelmetekbe ajánlom és szivetekre kötöm 
k. fiaim ! a rózsafüzéregyletek terjesztését. Tapasztal-
hat já tok, hogy mennyire vágyik népünk a magán ájtatossá-
gok után, melyeket otthon is gyakorolhat . Leikök szomja 
kielégítésre vár. Azért most, midőn 0 szentsége legmagasabb 

11) Jerom. siralm. 4, 4. 
12) Róm. 13, 8. 
13) Ján. I. 3, 21. 

u ) Migne ser. gr. T. 44. 
15) Alex. sz. Cyrill homil. 
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engedélye folytán a rózsafüzér imái r i tusunk szelleméhez 
vannak idomitva és abból vett énekekkel összekötve, — 
elérkezett annak ideje, hogy az emiitett társulatok élére 
álljatok és azok működését az egész egyházmegyében 
egyöntetűvé tegyétek. 

Mária országának nevezzük szeretet t hazánkat, Mária 
oltalmába van ajánlva egyházmegyénk, legyetek tehát hű 
tisztelői a legjobb Anyának, hogy szeretetére méltókká 
lévén, pár t fogása által szent Fia kegyelméből jobb időket 
éljen édes hazánk és egyházmegyénk! 

A jó isten áldását és a boldogságos Szűz anyai 
oltalmát kérve mindnyájatokra, vagyok 

Ungvárot t , 1897. évi márczius hó 21-én. 
Krisztusban szerető atyátok : 

Gyula, püspök. 

V E G Y E S E K . 
*** Sz ivárványos nagypéntek. A kik itt Budapes-

ten most nagypénteken korán reggel kitekintettek az 
égre, gyönyörű teljes szivárvány színpompáját szemlél-
het ték majd egy félóráig. A szivárvány szent symbolikus 
jelentőséggel bír. Nőének adta azt az Ur Isten emlékez-
tető jelül arra, hogy az emberiséget többé vizözönnel a 
földszínéről elsöpörni nem fogja . Va jha ez a mi nagy-
pénteki szivárványunk Magyarország egén szintén biz-
tató jel legyen reményünk táplálására, hogy az Isten az 
állami hatalom elkereszténytelenedésének nyomán kelet-
kező istentelenség ár ja által nem fogja engedni elpusz-
títani ezt az országot. 

— Húszezer forintos alapitvány. Majovszky Antal 
pápai praelátus, beszterczebányai kanonok, áldozárrá tör-
tént felszentelésének huszonötödik évfordulója alkalmából, 
20,000 forintos alapítványt te t t szülővárosának, Vágu j -
helynek. Az alapitvány kamatai t minden évben egyfor-
mán osztják ki az újhelyi jótékonyczélu intézetek közt. A 
város képviselő-testülete küldöttségileg mondott köszöne-
tet a nemeslelkü alapítványért . 

— Kath. l eányneve lő - in téze t Félegyüázán. Kalmár 
Józsefné úrnő az erényekben gazdag szívű asszony, 
Félegyháza városának valóságos áldása. Ujabbi , az 
egész várost örök hálára kötelező elhatározásáról 
vettünk hírt. A jó lelkű úrhölgy még életében akar 
gyönyörködni nemes szándékainak gyümölcseiben és ezért 
azon elhatározását, hoey halála után a tulajdonát képező 
Ring-féle ház vakok intézetévé és ovodává alakittassék, 
megváltoztatta, mert a mondott épület helyére — talán 
már hetek múlva — apáczák vezetése alatt leánynevelő 
intézetet emeltet. Eme szándékát már bejelentette a 
váczi püspökségnél, a minisztériumnál és a városi elöl-
járóságnál . Ilyen az igazi jó, vagyis jótevő kath. lélek ! 

— Császka György érsek ur, mint a ,K . N." ir ja 
f. hó 10-én haza érkezett. Részt vett a központi papság 
húsvéti lelki gyakorlatán s végezte a nagyheti fárad-
ságos szertartásokat. Fehérvasárnap a székesegyházban 
püspökké fogja szentelni Ivánkovics János kegyelmesen 
kinevezett rozsnyói püspök urat, Majorosi János tinnini 
és Dessewffy Sándor csanádi püspök urak segédletével. 

— Uj bibornokok. Coullié lyoni érsek, Labouré 
rennesi érsek, Sourrieu rueni érsek és a compostellai ér-
sek bibornoksága, mint római tudósítás jelzi, hivatalosan 
bevégzett dolog. Coullié érsek 1819-ben, Labouré 1841-
ben, Sourrieu 1825-ben született. (Ann. Catli.) 

— Val lásos művészet , Roskovits Ignácz, legkivá-
lóbb és a legkatholikusabb festőnk, e napokban indult 
Jeruzsálembe, honnan a Sz.-István-Társulat megbízatása 
folytán a szent sir- és az ottani összes szent helyekről 
felvett képeket hoz magával. Mielőtt útnak indult, a szerviták 
templomába ment és térdre borulva ajtatosan imádkozott 
a főoltár előtt. V. K. 

— Rabbinus a k e r e s z t e l len. Érsekújvárról egy 
felháborító esetről a , N y . Sz.u a következő értesítést 
kapta : Az ottani községi katholikus felső gimnáziumban 
ugyanis a város, mint a kath. intézet ura, megengedte 
Richter rabbinusnak, hogy bittani előadásait a gimnázium 
épületében tarthaassa. De hát fogadd be a Richtert és kiver 
a házadból. A deákok ugyanis régóta suttognak egymás 
közt, hogy a rabbinus az ő órái alat t meggyalázza a 
keresztet. A titok végre kipat tant . Tudomására jö t t ugyanis 
az egyik tanárnak, hogy Richter rabbinus ur amint bemegy 
az iskolába, a legelső dolga az, hogy falon függő szentelt 
feszületet ronda zsebkendőjével le takarja , vagy pedig 
leveszi és a kathedra alá dobja, még pedig nem a leg-
megtisztelőbb szavak kíséretében. A rabbinus urnák tudo-
mására jutván, hogy az ő gyalázatos eljárásán maguk a 
zsidó tanulók botránykoztak meg legjobban, leleplezőit 
lakására rendelte és ezek közül az egyiket mert ideje-
korán meg nem ugro t t — teljes dühhel eldöngette. Ez 
eljárás ugy a keresztények, mint a zsidók között a leg-
nagyobb megbotránykozást szülte és a súlyosan megsér-
tett kath. közvélemény elégtételt követel. Azonban mind-m 
valószínűség szerint hiába, mert — írják lapunknak 
hol van ma ember, ki a kath. hiten esett serelmet jóvá 
tenni iparkodnék. Az intézet igazgatója Felix János uram 
is a helyett, hogy a rabbi urat eljárásáért rendre utasí-
totta, vagy ellene a hivatalos eljárást megindította volna, 
ugy intézkedett, hogy jövőre ne a rabbi, hanem az intézet 
pedellusa távolitsa el előre a feszületet. — Eddig tudósi-
lónk. Ezt az utolsó állítását Érsekújvár katholikusainak 
érdekében készséggel tagadjuk . Mert ha ezt Érsekújvár 
városa — hol 1848. előtt zsidónak még meghálni sem 
volt szabad — eltűrné, akkor önök, Érsekújvár lakosai, 
megérdemelnék, hogy minél előbb jöjjön el azon idő, mi-
kor kereszténynek nem lesz szabad éjszakára ott maradni 
a városban. A kath. közvélemény nemcsak a megyében, 
de az egész országban bízik első sorban a város kath . 
plébánosában, másodszor az esztergomi főegyházmegyei 
hatóságban, hogy ba ez csakugyan igy történt, mindent 
elkövetnek, miszerint Richter rabbinus a gimnáziumba 
lábát többé be ne tegye. Mi négy évig voltunk növen-
déke a gimnáziumnak, minden osztályban volt zsidó 
iskolatársunk, és soha senkinek közölök nem ju to t t 
eszébe megütközni a falon függő kereszten. Sőt a leg-
szebb béke és egyetértés uralkodott közöttünk. S most 
egy vak, fanatikus rabbi közbe jő, a ki az egyetértést 
megbontja . Hiszen ha őt a kereszt bántja, ha az ő val-
lási meggyőződésével ellenkezik kereszt jelenlétében elő-
adást tartani, hát maradjon otthon. Senki sem hivta oda. 
De e lvár jak ; már a magyar közvélemény nevében beszé-
lünk, sőt bízunk a főegyházmegyei hatóságban és Érsek-
újvár kath. polgáraiban, hogy Felix János igazgató urnák 
intézkedését sem tűrik, miszerint mig a rabbinus ur elő-
adást tart , ne ő, a rabbinus, hanem az iskolaszolga 
távolitsa el a keresztet. Mert lia ez igaz, ugy nem a 
kereszt, hanem a k^th. gimnázium kath. igazgatója érde-
melné meg, hogy letakarják, vagy helyezzék a kathedra 
alá. Reméljük, hogy az országgyűlés kath. pár t ja is 
magáévá tesíi nézetünket és a kultuszminiszter utján 
elégtételt fog szolgáltatni a katholikusoknak. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
L)I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Lábmosás nagycsütörtökön. — Zichy János gróf beszéde a képviselőház márcz. 4-iki ülé-
sében. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t . Az autonomia és a néppárt akcziója. — P a r i s . XIII. Leo pápa szenzácziós levele a 

toulousei érsekhez. — Vegyesek. 

L á b m o s á s n a g y c s ü t ö r t ö k ö n . *) 
A keletiek lábaikon többnyire csak a talp-

nak védelmére szolgáló sarut viseltek és igy 
természetesén járás közben lábaikat beszennyez-
ték; miért is náluk s különösen a zsidóknál, 
Palesztinában, nem csupán a vendégek han t i 
figyelem, hanem a szükség által is megkivánt 
szokás volt, -— hogy, közönségesen étkezés előtt, 
a vendégeknek megmossák kezeit és lábait, néha 
még megkenték azoknak haját és szakáláf. Ezt 
olvassuk Ábrahámról (Genes. XVIII. 4.) a három 
angyallal, kik őt emberi alakban meglátogatták ; 
ezt tették mások másokkal, akiket vendégül szi-
vesen fogadtak. V. ö. Luk. VII. 38, 44. skk. 
Márk VII. 2. Ján. XII. 3. 

Azért panaszkodott Jézus, hogy az őt ven-
dégségre meghivó farizeus neki lábait meg nem 
mosta: „Aquam pedibus meis non dedisti." „Vi-
zet lábaimra nem adtál." Luk. VII. 44.; és azért 
kivánja sz. Pál apostol, hogy az egyház szolgá-
latára választandó özvegy nő egyéb dicséretes 
tulajdonságok között azzal is birjon, hogy ez 
idegen hiveket szivesen és örömest szokta ma-
gához szállásra fogadni és lábaikat megmosni. 
„Si hospitio recepit, si sanctorum pedes la vi t." 

*) Közöljük azért, mert szerző esetleg hozzászólást 
kiván. Szerit. 

„Ha szállást adott, ha a szentek lábait mosta." I. 
Timot. V. 10. 

Ezt cselekedte szeretett Mesterünk is, midőn 
alázatosságának és tanitványai iránt való forró 
szeretetének bizonyságául utolsó vacsorája alkal-
mával ezeknek lábait megmosta. 

Üdvözítőnk alázatosságának a lábmosás-
ban adott példáját a következő szép versekben 
magasztalja az 5-ik századbeli Sedulius, Carm. 
Pasch. L. 5. 

„Humilemque ministrum 
Se faciens, et grata suis exempla relinquens, 
Assurgit, famulisque libens famulatur, et omnem 
Linteolo accinctus tantum inclinavit honorem, 
Discipulis ut sponte lavans vestigia cunctis 
Nec Iudam exciperet, quem proditionis iniquae 
Noverat auctorem." 

Az Üdvözitő példájára és parancsára az első 
keresztények megmosták egymásnak, főleg pedig 
az idegeneknek lábait; különösen a szerzetesek-
nél volt szokásban e kölcsönös lábmosás, amint 
azt szent Benedek reguláinak 34. és 43. fejeze-
teiből látEatjuk. 

Ama szokás, hogy a kath. egyházban a nagy-
hét csütörtökén, a reggeli istenitisztelet után, 
12 szégénynek megmossák a lábát, a keresztény-
ség legrégibb idejéből származik és liturgiái cse-
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lekményként tekintendő. Emlitést tesz erről sz. 
Bernát »de coena Domini" czimü beszédében; 
szent Ambrus „de mysteriis" cap. 6. n. 32. és 
„de Sacramentis" lib. III. cap. 1. műveiben. 

E lábmosást maga Krisztus Urunk rendelte 
el, ki, amint azt szent János evangéliumának 
XIII. fej. 5—14. verseiben olvassuk, az utolsó 
vacsora után megmosá tanitványainak lábait és 
mondá: „Ha . . . én, az Ur és Mester, megmos-
tam lábaitokat, t i is tar toztok egyik a másik a 
lábait megmosni." Azért is neveztetik e cselek-
mény egyházi nyelven „mandatum", „parancs-
nak" azon Antiphon a első szava után, melyet a 
mosás alatt a chorus cantorum énekelni szokott : 
„Mandatum novum do vobis: ut diligatis in vi-
cém, sicut dilexi vos, dicit Dominus," — mon-
datik még e cselekmény „pedilavium", lábmosás-
nak", amennyiben t. i. éppen az történik meg 
általa. • 

Az Urnák példája és parancsa értelmében 
szokásban volt e lábmosást már az apostolok 
idejében, mint liturgiái cselekményt gyakorolni, 
miként azt szent Jusztin vértanú, Tertullián, 
egyházi iró és mások igazolják. 

Kezdetben nem volt e lábmosás bizonyos 
naphoz kötve, miért is néhol virágvasárnapon 
tar tot ták meg, míg végre a 7-ik századbeli 17-ik 
toledói zsinat annak állandó napjául nagycsütör-
tököt szabta ki és szabatos megtartására a fő-
pásztorokat szigorúan kötelezte. Ezen zsinat can. 
3. panaszkodik, hogy némely egyház e lábmo-
sást „in coena Domini" meg nem tar t ja , miért 
is annak pontos teljesítését „secundum sacro-
sanctum exemplar Domini" — a főpásztoroknak 
meghagyja, azon megjegyzéssel, — „quod si 
quisquam Sacerdotum (itt a püspököket érti) 
hoc nost um distulerit adimplere decretum, duo-
rum mensium spatiis sese noverit a s. communio-
nis perceptione frustratum." 

Napjainkban az Üdvözitő példája és paran-
csára teljesitik e lábmosást nagycsütörtökön: a 
pápa, az érsekek és püspökök, a görög szertar-
tású pátr iárkák és kolostorfőnökök és néhány 
katholikus, világi fejedelem, igy a mi apostoli 
királyunk, a bajor, spanyol stb. uralkodók. 

Kétségenkivüli dolognak látszik, hogy a 
nyugati fejedelmek ezen lábmosás szokását a 
bizánczi császároktól vették át. Mily szertartással 
telj esitették azt az utóbbiak, azt körülményesen 
leirja Condius, L. de Of'fic. aulae Constantinopolit. 

Az apostolok, kiknek lábait az Ur meg-
mosta, tizenketten voltak; e szám szerint tehát 
tizenkét szegénynek, vagy egyáltalán tizenkét 
egyénnek lábait kellene mostan is megmosni. A 
püspöki szertartási könyv, Caeremoniale Episco-
porum azonban Lib. II. cap. XXIV. a követke-
zőket rendeli : 

1. pont a la t t : „Hora competenti Episcopus 
accedit ad locum praeparatum pro Mandato . . » 
ibique parati sint pauperes, quibus lavandi sunt 
pedes." 

2. pont a l a t t : „. . . . Circa hoc diversi sunt 
rítus Ecclesiarum; alicubi enim in usu est, ves-
tire sumptibus Episcopi vei Capitali tredecim 
pauperes, eosque cibo et potu reficere, et mox 
suo tempore eisdem pedes lavare, et eleemosynam 
prebere : alibi Episcopi lavant pedes tredecim ex 
suis Canonici?. . . . 

10. pont a la t t : „Si Canonici erunt, quibus 
lavandi sunt pedes, sedebunt in scamno in eorum 
habitu Canonicali, denudatis pedibus dextris, et 
Episcopus eodem ordine lavabit illis pedes, ter-
get et osculabitur, prout pauperibus 
sed non datur eleemosyna." 

Most a pápa ő szentsége, mint Jézus Krisz-
tusnak földi helytartója, 13 papnak, kik az apos-
tolokat helyettesitik e liturgikus szent cselek-
mény alatt , mossa meg a lábait, az érsekek, 
püspökök, fejedelmek stb. pedig majd 13, majd 
12 szegénynek lábait szokták megmosni. 

Azok száma, kiknek a pápa ő szentsége 
lábaikat megmossa, nagy szent Gergely pápa 
kora óta nem 12, hanem 13, amennyiben egy 
jámbor hagyomány szerint, midőn ama nagy 
pápa minden nap 12 szegény zarándok embert 
szokott asztalánál étellel ellátni, megmosván elő-
ször azoknak lábait, egy napon tizenhármat vett 
észre az étkezés alkalmával. A tizenharmadik az 
Ur angyala volt. Cf. Merati, in not. ad Gravant. 
Part . 4. Tit. 8. n. 26. 

Egy másik alkalommal érdemesnek talál-
t a to t t e nagy pápa arra, hogy magát az Üdvö-
zitőt fogadhatta vendégül asztalánál egy idegen 
utazó alakjában. Lásd: Breviar. Roman. Mart. 
XII. Offiic. S. Gregor. Pap. Conf. Doct. Lect, V. 
ahol ezeket olvassuk: „Peregrinos quotidie ad 
mensam adhibebat: in quibus et Angelum et 
Dominum Angelorum peregrini facie accepit." 

Vannak liturgisták, akik azt állítják, hogy 
1484. évben a lábmosásnál még a tizenkettes 
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szám volt gyakorlatban és csak az arra követ-
kező évben, VIII. Incze pápának korával kez-
dődik a 13-as szám a liturgikus könyvekben 
minden megokolás nélkül. Cf. Correspondance 
de Rome, 1852. p. 374—379. 

A tizenhármas számot akként iparkodnak 
némelyek értelmezni, hogy a tizenkét apostol-
hoz, kiknek az Ur lábaikat megmosta, képzeljük 
oda tizenharmadiknak Mátyás vagy Pál apostolt. 
Ámde Krisztus Urunk által végzett lábmosáskor 
emiitett két férfiú még nem volt apostol ! 

Mások azt mondják, hogy az Üdvözitő a 
tizenkét apostolon kivül megmosta még azon 
házi ur lábát is, kinél az utolsó vacsorát tar-
to t ta ; ez ismét ellenkezik a keleten divatban 
volt eljárással, mert nem a vendég mosta meg 
a házi gazda ur lábát, hanem az ur mosta meg 
a vendégének lábát. Lásd: Lonovics. Archeolog. 
I. köt. Nagycsütörtök cz. alatt. 2. jegyz. 

Vitáztak már e kérdésben Sarnelli és Orlendi. 
Megjelent egy anonym füzet e czim a la t t : 
„Fedilavium, sive de numero pauperum, quibus 
lavandi sunt pedes feria V. in coena Domiui / 
— a kérdés azonban nincsen eldöntve. Cfr. 
Graszner, Handbuch der Pastoral, I. köt. 934. lap. 

jegyz. 
Annyit kétségenkivül, záradékul, állithatok, 

* hogy indokoltabban járnak el azok, kik 12 sze-
génynek lábát mossák meg nagycsütörtökön, 
mert az Üdvözitő is 12 apostolnak lábát mosta 
meg az utolsó vacsorán ; ámde azoknak eljárása, 
kik tizenhárom szegénynek lábát mossák meg, 
ismét törvényszerű, mert a Caeremoniale Epporum 
ugy rendeli azt el, csakhogy a 13-as szám-
nak megfejtése legendaszerű és letér a bibliai 
alapról. 

Akik eme kérdéshez bővebb felvilágositás-
sal szolgálhatnak, folytassák az eszme kifejtését ! 

Zichy János gróf beszéde 
a képviselőház márcz. 4-iki ülésében.*) 

Ha azon párf", t. báz, melynek én is szerény tagja 
vagyok, felekezeti pár t volna, vagy jobban mondva : fele-
kezeti párt akarna lenni, ugy egyáltalában nem tar thatna 
igényt arra, hogy parlamenti pár t legyen, mert — legalább 
az én meggyőződésem szerint — speeiell itt Magyaror-
szágon politikai párt kizárólagosan felekezeti álláspontra 

*) Folytatjuk e beszédek sorozatának közlését, mert avval a 
néppárt a képviselőházban a jövő idők keresztény magyar kultúr-
politikájának alapjait rakta le. Szerit. 

nem helyezkedhetik ( Igaz ! Ugy van! a baloldal hátsó 
padjain.) 

Nem vagyunk mi felekezeti pár t , t. ház, hanem 
politikai pár t . Hanem akkor,' midőn politikai pár t let tünk, 
szükséges volt egy erkölcsi alapot keresni, melyre helyez-
kednünk kellett , épp ugy mint minden politikai pár tnak 
egy erkölcsi alapra kell helyezkednie, hogy tartós legyen 
és üdvösen működhessen. 

Ezt az erkölcsi alapot mi a keresztény elvekben 
véltük feltalálni. (Igaz ! Ugy van ! a baloldal hátsó pad-
jain.) É p p azért t. ház, mi nem a felekezeti elfogultság 
álláspontjára, hanem a keresztény elvek tágas mezejére 
helyezkedtünk, (Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) és 
ezen az alapon állva ju to t tunk be ide a parlamentbe. Hogy 
ez igy van, bizonyit ja egyszersmind a néppár t p rogrammja 
melyből a t. ház engedelmével az erre vonatkozó pontot 
fel fogom olvasni. (Ha l l juk ! Olvassa.) „Szervezkedésünk 
kiindulási pont ja egy politikai pártnak alakítása, mely 
czélul tűzte ki, hogy társadalmunknak keresztény jellegét 
megóvja. 

Thaly Kálmán : nem keresztyén ugy-e, hanem csak 
keresztény ? (Derültség ) 

Zichy János gróf : . . . s hazánkban a katholikus 
egyházon, valamint általában a kereszténységen ej te t t 
sérelmeket orvosolja. Ezen egyetemes alapon tehát min-
den keresztény hivőt a kölcsönös és egymással kiegyez-
te the tő érdekek megvédése végett befogad. Ebből lá that ja 
mindenki t . képviselőház, a ki nem elfogult, hogy politi-
kai akcziónk egyenesen a keresztényellenesség, a liberá-
lizmus elkereszténytelenitési törekvései ellen irányul. (Ugy 
van ! a baloldal hátsó padjain.) És ő irányul első sorban 
azon szellem ellen, azon irányzat ellen, a mely a f'ele-
zetnélküliségről szóló törvényben nyer legpregnánsabb 
kifejezést. (Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) 

Azok, a kik azt állí t ják t . képviselőház, hogy a nép-
párt tisztán felekezeti párt , azok talán teljes jóhiszemű-
séggel, de mégis összetévesztik a néppár t keletkezésének 
okát, magával a néppár t létokával. Tény az, hogy a kor-
mány egyházpolit ikája által provokált katholikus nagy-
gyűlések hatása alatt keletkezett a néppárt , hogy csirája 
ott keresendő és ott található fel, de ez nem azt bizo-
nyit ja , hogy azért, mert a néppár t ott keletkezett, ez 
tisztán felekezeti pár t volna; hiszen ez roppant elfogult, 
roppant egoisztikus felfogás volna. Ez csak azt igazolja, 
hogy éppen ugy, mint a legtöbb államban, mint Fran-
cziaországban, Belgiumban, Németországban, ugy nálunk 
is a katholikusok voltak azok, a kik először ismerték fel 
a hitetlenségnek káros voltát magára a társadalom erköl-
cseire ; ők voltak azok, a kik első sorban vették kezökbe 
a zászlót, hogy a keresztény elveknek megmentésével 
egyszersmind az erkölcsöt is megmentsék magának a tár-
sadalomnak és az államnak. (Ugy van ! a baloldal hátsó 
padjain.) 

Miután tehát kimondottuk az összes keresztény ér-
dekek védelmét, első sorban az egyház és a keresztény 
felekezetek szabadságát akar juk megóva és biztosítva látni, 
nehogy ezen irány fejlődése által végre az egyház épugy, 
mint a felekezetek szabadságaikban megcsonkítva, jogaik-
ban megcsorbitva, a „szabad egyház szabad ál lamban"-

32* 
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féle hangzatos liberális theoriát ne tekinthessék másnak, 
mint keserű gúnyolódásnak. (Ugy van ! a baloldal hátsóbb 
padjain.) 

És miután én a katholikus egyház jogairól és sza-
badságáról is beszéltem, méltóztassanak nekem megen-
gedni, hogy egészen röviden a katholikus autonómia kér-
désére is kiterjeszkedjem. (Hal l juk!) 

Groisz t. képviselőtársam szombaton elmondott beszé-
dében, ha jól emlékszem s ha ugyan nem értet tem félre, 
oly formán nyilatkozott, mintha maga a katholikus püs-
pöki kar késleltetné a kathol ikus autonómia kérdésének 
megoldását. A miniszter ur, ki azonnal beszélt Groisz t. 
képviselőtársam után, e részben nem nyilatkozott és mivel 
ez igen fontos és igen érdekes nyilatkozat volt, remél jük, 
hogy ezen nyilatkozatra ki fogja terjeszteni a miniszter 
ur a figyelmét. A katholikus autonómia igen nagy fontos-
ságú kérdése ugy látszik megfeneklet t a mi liberálizmusunk-
ban, a melynek az a sajátságos tulajdonsága van, hogy 
mindig elfogulatlan és mindig kuláns, csak akkor nem 
az, a mikor a katholikus érdekekről, a katholikus egyház 
jogköréről és annak vagyonáról van szó. E szempontbau 
specialitása t. ház, a liberalizmusnak az egész vi lágon: 
hogy mindig liberális, csak akkor nem, a mikor a hatalmi 
törekvéseinek út jában az ő saját szabadelvüsége áll ; 
ilyenkor félreteszi a liberálizmust és lesz belőle zsarnok 
minden átmenet nélkül. 

Igy van ez t. ház, Francziaországban, a par excellence 
liberális államban, a hol pl. minden irányban ki van 
fejlesztve a liberálizmus ; a liberálizmus minden i rányban 
követtetik és mégis előállt már régi időben az az eset, 
hogy a katholikus egyházi javak szekularizáltattak, a mely 
tény felfogásom szerint a liberálizmussal össze nem egyez-
tethető. Igy van ez pl. Olaszországban, a hol éppen a 
liberálizmusnak legkarakterist ikusabb vonása az, hogy 
ellenlábasa, antagonistája a katholikus egyháznak. A kor-
mány egyházpolit ikája a múltban és magatar tása a jelen-
ben is ugyanazt árulja el i t t Magyarországon, mert nem-
csak az jellemző, hogy az 1869-ben egybehivott autonó-
miai kongresszusnak, ha jól tudom, 1872-ben ő felségé-
hez felterjesztett memorandumára egyáltalán érdemleges 
válasz nem érkezett, daczára annak, hogy egy nagytekin-
télyű testület által nyúj ta to t t be az összes formalitások 
tekintetbe vételével, hanem az is jellemző, hogy ő fel-
ségének a jelenlegi vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz, ugy tudom, 1895. november 28-án intézett leg-
magasabb kéziratában azon kívánságának ad kifejezést, 
miszerint, tegyen előterjesztést a miniszter ur arra nézve, 
hogy a katholikus autonómia kongresszus újólag egybe-
hivassék, és mindeddig a kéziratban letett kívánság nem 
teljesíttetett , daczára annak, hogy ugyanezen kivánság ő 
felségének, mint legfőbb kegyúrnak trónbeszédében is újó-
lag megemlit tetett és hangsulyoztatott . 

Kérdem tehát az igen t. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urat, mi az oka annak, hogy a legfőbb kegy-
úrnak több mint 5/4 évre kifejezett kívánsága most egy-
általán nem teljesíthető. 

A milléniumi év leza j lo t t ; a politikai választások 
szerencsésen vagy szerencsétlenül — a mint akar ják — 
(Felkiáltások balfelől : Gyönyörűen! Mozgás a bal- és 

szélsőbaloldalon.) lefolytak; nem tudom tehát felfogni, mi 
akadály áll annak út jában, hogy a legfőbb kegyúrnak és 
a kath . társadalomnak kívánsága tel jesí t tessék? Avagy 
talán a t. miniszter és a kormány megakar ja várni azon 
sebek behegedését, a melyeket a választások okoz tak? 
Hiszen azok oly fájdalmasak, oly mélyek, oly sajgók és 
ugy annyira el vannak mérgesedve, hogy alig hiszem, 
hogy ezen ülésszak alatt egyáltalán be fognak hegedni. 
Avagy talán ugy vélekedik a miniszter ur, hogy a köz-
véleményben még ninfcs eléggé kifejlődve a katholikus 
ügyek iránti érdeklődés? 

A katholikus öntudat még nem ébredt fel e léggé? 
(Mozgás balfelől.) Avagy talán ugy vélekedik a miniszter 
ur, hogy talán túlságos nagy már az érdeklődés a katho-
likus ügyek iránt, ugy hogy esetleg a katholikus auto-
nómia kérdése nagyon is az egyház szellemében, a legfőbb 
kegyúr jogainak és az egyház hierarchikus szervezetének 
túlságos tekintetbe vételével találna megoldatni ? Ezek 
mind oly kérdések, t. Ház, a melyekre nagyon kér jük a 
miniszter ur válaszát. A magam részéről csak azt az 
egyet vagyok bátor teljesen elfogulatlanul ajánlani : Ne 
méltóztassék sokáig késni ezen kérdés megoldásával, mert 
ebből is végre czélzatosságot fog a katholikus társadalom 
Magyarországon kimagyarázni ; siessenek evvel, mert 
parancsolólag követeli e kérdés megoldását a „szabad 
egyház szabad államban," továbbá a „suum cuique", nagy 
elve : ezek ugy látszik, az elméletben igen szépen hang-
zanak, hanem nem valósitatnak meg akkor, a midőn 
azoknak ú t jában , a szabadelvű pár tnak érdekei állanak.*) 

A legmagasabb trónbeszéd, akkor, mikor erről 
megemlékezett , egyszersmind a kongnia-kérdés megol-
dásával is foglalkozott . És miután az én meggyőződésem 
szerint a kongrua kérdésének megoldása csak a katho-
likus autonómiának keretén belül létesithő, (Ugy van ! 
Ugy van ! balfelől.) és miután ő felsége maga kifejezte 
azt, hogy a kongrua kérdésének megoldása fontos, ugy 
ezen kérdés megoldásának sürgőssége a másik kérdés 
megoldását még sürgősebbé teszi. (Ugy van ! balfelől). 

T. ház ! Abban a minden tekintetben nagyszabású 
beszédben, melyet a miniszter . ur szombaton elmondott 
és a melyben felölelte az egész tan- és nevelés-ügyet, a 
melyben kifej tet te azt és megmutat ta , hogy a legnagyobb 
érdeklődéssel viseltetik tárczájának ügyei iránt és hogy a 
magyar kul turának a templomát teljesen ki akar ja épiteni, 
véleményem szerint talán egy bizonyos mértékben tulbuzgó 
volt és ez különösen ott nyilvánult, hol a papnevelésről 
szólt, annyiban, t. ház, mert én egészen szerényen figyel-
meztetni akarom nem a t. miniszter urat , mert neki az 
én figyelmeztetésemre szüksége nincsen, de egyáltalában 
figyelmeztetni akarom a t. szabadelvű pártot arra, hogy 
a papnevelés tisztán az egyház- jog körébe tartozik, tehát 
lehetőleg óvakodnia kell az államnak attól, hogy ezen 
jogkörbe avatkozzék. (Ugy van! Ugy van! balfelől. Fel-
kiáltások jobbfelől : Nem ugy van! Zaj . Elnök csenget.) 

Pap Géza: Ez a hazafiság! (a néppárt felé mutat.) 

*) Ki tudja nem ennek a felszólalásnak hatása alatt kelt-e 
a ministerium ama határozata, melynek kifejezése Wlassics minister 
levele a primáshoz ? ! 
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Ralcovszlcy István : Vagyunk olyan hazafiak mint 
Morzsányi ! (Derültség és helyeslés balfelől.) 

Zichy János gróf : A kulturális funkczió, melyet a 
törvényhozásnak közvetlenül teljesítenie kell akkor, midőn 
útmutatással, tanácsosai, figyelmeztetéssel befolyást gyako-
rol a közoktatásügyi kormányra, azt a kötelességet szabja 
mi elénk, hogy figyelmébe ajánljuk a t. kultuszminiszter 
urnák azt a körülményt, mely szerint általános a panasz, 
hogy egy atheistikus irány kezd lábrakapni a tanügy 
minden fokozatában, (Ugy van ! Ugy van ! balfelől ) és 
méltóztassanak figyelembe venni, hogy ennek az atheisti-
kus iránynak az ifjúság szivébe és agyába való becsepeg-
tetése téves nézetekre szolgáltat alkalmat, oly nagyon 
elfogultakká tehetik őket, hogy végre bennük az erkölcsi 
érzés egészen meglazul. Es itt nem a levegőből beszélek, 
mert méltóztassanak csak visszaemlékezni az 1891. április 
13-án történtekre. Akkor ugyanis az akkor tartott tanár-
gyülésnek egyik tagja azt indítványozta, hogy a millénáris 
tanárgyülés alkalmával tegyenek előterjesztést a kormány-
hoz a vallás tanításának a középiskolákból való kiküszö-
bölésére. Ugyancsak ebben az évben történt Szolnokon, 
hogy a gimnázium VI. osztályának egy tanulója a vallási 
érzést mélyen megsértette, midőn a legszentebb olcári 
szentséget a föld sarába tiporta. (Ugy van ! Ugy van ! a 
baloldalon.) Ezzel csak azt akarom demonstrálni, hogy 
minálunk nemcsak a vallásos közömbösség, hanem a 
vallás-ellenesség is kezd tért hódítani, és ez nem áll össz-
hangzásban a t. miniszter urnák azzal a szép nyilatkoza-
tával, midőn azt mondta, hogy nálunk Magyarországon 
az államnak nagy szüksége van a vallásosságra. 

Óriási felelősség nehezedik a tanügyi kormányra 
különösen most, midőn az ifjú nemzedéket meg kell óvni, 
immúnissá kell tenni a korrupczióval szemben. A jellemet 
kell nevelni és erősíteni az ifjúságban azért, hogy ha 
kilépnek az életbe, ne legyen az az első lépésük, hogy 
oda dobják a jellemet a hatalom által nekik esetleg 
nyújtott konczért. (Helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 
uda kell irányítani a nevelést, hogy a vallási meggyőző-
déssel és első sorban a hazaszeretettel a szivükben, 
jellemükben az ideálokért lelkesedni tudó hév erejével 
megtudják vivni azt a nagy harczot, a melyet az ifjúság-
nak a materiálizmussal vivni kell s a mely harcz kimene-
telétől függ nemcsak az ifjú nemzedéknek, de az egész 
nemzetnek s a hazának is a sorsa. (Helyeslés a baloldal 
hátsó padjain.) Ha figyelemmel kisérjük a modern álla-
mok társadalmának beléletét a XIX. században, és ha 
ezeket összehasonlítjuk a mult századnak mindenesetre 
hátramaradott társadalmi életével, a helyett, hogy fejlő-
dést tapasztalnánk, a mint a művelt elme feltételezné, 
bizonyos visszaélést lehet konstatálni, különösen a moralitás 
terén. Minő ellenmondás látszik lenni abban: kultura nö-
vekedése és az erkölcsök hanyatlása! 

Pedig ez igy van, t. ház, ezt a tényt nem tagad-
hat ja sem a történetíró, sem a pszihológus. Míg a ke-
resztény eszmék befolyása alatt a műveltség az anyagi 
és erkölcsi fejlődés fogalmát involválja, addig most a 
materiálizmus térhódításával karöltve csak az anyagi fej-
lődést involválja nézetem szerint, a melylyel kapcsolatos 
az erkölcsök sülyedése. Nézzünk csak körül. A tudományok 

és művészetek fejlődésükben és fejletségükben a reáliz-
musnak hódolnak, mely a materiálizmusra vezet, ugyan-
arra a materiálizmusra, a mely valamikor Róma vesztét 
okozta. A társadalom, fájdalom, kezdi veszíteni érzékét 
az erkölcs iránt, sőt nem csak az erkölcs iránt, de egy-
általában az erkölcsösség iránt is, az államok pedig, a 
melyek omnipotensekké lettek, ép ugy, mint az ó-kor 
zsarnokai, a helyett, czivilizatórius hivatásukat teljesítenék, 
a helyett, hogy tengernyi hatalmukat az erkölcsök neme-
sítésére fordítanák, omnipotencziájukat ismét csak a saját 
hatalmuk és mindenhatóságuk fokozására fordítják. Ne 
áltassuk magunkat, t. ház, ez igy van az egész világon. A 
mit az államok a közművelődés terén tesznek, azt első 
sorban nem az egyén javára, de mindenek előtt ismét 
csak saját javukra, hatalmuknak növesztésére teszik. 

A czentralisztikus irány, az állameszmének minden 
ideál elnyomása árán való fejlesztése, nem-e azt bizo-
nyítja, a mit Mócsy igen t. barátom tegnapi beszédében 
mondott, hogy ugy látszik, mintha nem az állam volna az 
egyénért, hanem megfordítva az egyén volna az államért. 
Es éppen ezen körülmény szülőoka annyi és oly nagy 
társadalmi bajoknak, a melyek orvosolhatatlanoknak lát-
szanak azért, mert kivétetett a társadalomból a nézetem 
szerint egyedüli ható orvosszer, tudniillik az erkölcs, vagy 
jobban mondva, belefészkelte magát minden társadalmi 
bajunkba a legnagyobb betegség, az erkölcstelenség, Ás a 
midőn, t. ház, a szocziálizmusról beszélünk, mikor a t. 
túloldal szükségesnek tartotta, valóban ezen tárgygyal 
foglalkozni, elfelejtették, hogy az anyagi okok megett, 
melyek nézetem szerint is elsősorban orvoslandók, ott 
van egy nagy pszibológiai momentum, az erkölcstelen-
ség, a melynek kiirtására szerintem elég gond nem for-
dittatik. (Igaz ! Ugy van ! A baloldal hátsó padjain.) 

Valamint a modern állam mindinkább távolodik a 
vallás-erkölcstől, addig az egyház és a felekezetek minden 
gondjukat oda fordítják, hogy a keresztény elvek meg-
valósítása által az erkölcsöt is megszerezzék vagy meg-
hódítsák a társadalomnak és az államnak : és éppen ezért 
rovom fel én oly nagy bünéül az államoknak, hogy az 
egyház és felekezetek jog- és hatáskörét szűkíteni akar-
ják, hogy ha törvényhozásuk által oda törekesznek, hogy 
a kereszténység tanait és dogmáit lazítsák, mert igy 
akaratlanul bár, de tényleg hadat izentek magának az 
erkölcsnek. (Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) A mai 
kor, a melyik czinikus mosolyával megfagyaszt minden 
önzetlen törekvést, ha a pozitív vallás jótékony melegét 
is nélkülözni fogja, temetője lesz minden kulturának. 
(Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) 

Az egyoldalú anyagi fejlődés okvetlenül elkorcsosodást 
fog maga után vonni és a modern szibaritizmus áldozata 
lesz a kereszténység 2000 éves kulturája. Hiába beszélnek 
akkor humanizmusról, a midőn az erkölcstelenség terje-
désének meg nem gátlása által mesterségesen nevelik a 
korcsokat, a midőn a vallás-erkölcsi meggyőződés és 
pozitív hit híján olyan dilemmákba sodorják a gondol 
kodó emberiséget, minek következtében szaporodnak az 
öngyilkosok és szaporodik az őrülteknek a száma, midőn 
a vallástalanság által egy generácziót nevelünk, a mely 
csak önző haszonlesést ismeri és a felebaráti szeretetet leg-
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fölebb a keresztény tanoknak aberrácziójául tekinti. (Ugy 
van ! a baloldal hátsó padjain.) 

Az állami humanizmus ilyen körülmények közt csak 
paródiája lesz a felebaráti szeretetnek. Ha ezeken a bajo-
kon gyógyítani akarunk, akkor — meggyőződésem szerint 
— oda kell hatnia az államnak és a társadalomnak, hogy 
a törvényhozásban, a kormányzatban és az igazság-
szolgáltatásban is, mindenütt, a keresztény elveknek érvény 
szereztessék. (Elénk tetszés és helyeslés a baloldal hátsó 
padjain.) 

Ezek azok a jelenségek, a melyekre egész szerényen 
rá akartam mutatni akkor, a midőn a t. miniszter ur jónak 
látta hangsúlyozni azt, hogy a vallásosságra szüksége van 
magának az államnak, de midőn egyúttal — fölteszem, a 
miniszter ur akaratán, tudtán és beleegyezésén kivül — 
mégis oly jelenségek merülnek fel, a melyek azt látszanak 
bizonyítani, hogy terjed az országban nemcsak a vallás-
talanság, hanem a vallásellenesség is, és olyan irány kezd 
lábrakapni, mely odatörekszik, miszerint a vallásosság 
még az iskolákból is kiküszöböltessék. 

Azt a kultuszpolitikát, a mely egyik kezével épit, 
másik kezével pedig rombol, én csak a következetlenség 
politikájának nevezhetem. (Ugy van ! a baloldal hátsó 
padjain.) 

Támogatni akarjuk azt a kezet, a mely fel akarja 
épiteni Magyarország kultúrájának templomát, fel egész 
a csillagokig; egyúttal meg akarjuk bénitani azt a másik 
kezet, a mely akkor, a mikor a magyar kultűra templo-
mán már-már látjuk csillogni annak kupoláját, megren-
díti, megbontja annak alapköveit. (Igaz ! Ugy van ! a 
baloldal hátsó padjain.) Ezt tartottam szükségesnek kijelen-
teni, s midőn ezt teszem, s politikánk irányát e téren 
jelzem, egyszersmind kimondom, hogy ezt nem felekezeti 
elfogultságból, hanem önzetlen, tiszta hazafiságból tesszük. 
(Elénk helyeslés, tetszés és éljenzés a baloldal hátsó 
padjain. Szónokot számosan üdvözlik.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, ápr. 21. Az autonomia és a néppárt ak-

cziója. — 
Katholikus lapjaink állásfoglalásai sorában kiváló 

figyelmet érdemel az „Alkotmány" állásfoglalása. A nép-
párt programmjában tudvalevőleg bentfoglaltatik a kath. 
egyház törvényes autonom állásának kivívása is. Most, 
hogy az autonomia ügyét a kormány újra napirendre 
hozta, nagyon természetesen előállt a kérdés, hogy a nép-
párt mily állást foglal el a kormány initiativájával szem-
ben, s mit tart ezidőszerint az autonomiára nézve tehető-
nek és teendőnek. Erre nézve megfelelt az „Alkotmány" 
április 4-iki számában, a hol a püspöki konferenczia ha-
tározatához fűzve fejtegetéseit, a következő tájékozás fog-
laltatik : 

„Részünkről megelégedéssel fogadhatjuk a dolgok 
eddigi fejlődését, mert azt látjuk, hogy a kölcsönös elő-
zékenység mindkét részről megvan ahhoz, hogy a sokat 
hanyt-vetett kérdés végre helyes alapokon oldassék meg. 
Azért egyelőre nem is akarunk semmi irányban prejudi-

kálni a kongresszus által megoldandó kérdéseknek, mert 
feltétlenül meg kell biznunk abban, hogy a püspöki kar 
feladata magaslatán állva minden tekintetben képes lesz 
megvédelmezni és fentartani az egyházi önkormányzatot 
megillető dolgokat; de viszont a kormányban is fel kell 
tételezni annyi objektivitást és igazságszeretetet, hogy a 
katholikusok jogos és törvényes igényeit nem engedi 
ismét a külső politikai tekintetek martalékául esni. 

Az a 25—26 esztendő, a mi az első autonomiai 
kongresszus óta lefolyt, elég keserű csalódásokat hozott a 
katholikusoknak. Láttuk, hogyan nyirbálják körül évről-
évre azt a bástyát, a mely eddig az 1000 éves Magyar-
ország legerősebb támasza volt. Hogy az első kongresszus 
munkálkodását nem kisérhette a kivánt siker, annak oka 
korántsem abban keresendő, a miben liberális részről azt 
ma is feltüntetni szeretik, hogy a katholikus egyház 
hierarchikus szervezetével semmiféle autonomia össze 
nem férne és a kérdés a püspöki kar merev állás-
foglalásán szenvedett volna hajótörést. A püspöki kar 
abban az időben épp oly készséggel fogott az auto-
nomia szervezéséhez, a mint azt a tegnapi konferenczián 
tette. Az elháríthatatlan akadályokat azok gördítették 
akkor is az autonomia megvalósítása elé, a kik az auto-
nómia révén a püspökök kánoni joghatóságát is megC3or-' 
bitani iparkodtak. Pedig mondanunk sem kell, hogy az 
autonómia — ha Isten segítségével létesülni fog — soha-
sem Ölelhet jogkörébe olyan dolgokat, melyek a hivek 
feletti lelki juriszdikeziót befolyásolják. A kiket tehát ily 
intenczió vezetne az autonomia megteremtése körül, azok 
nem lehetnek annak őszinte barátjai, mert az ily eljárás 
a jövőben is csak oda vezetne, hogy a püspökök kény-
telenek volnának megtagadni ezen szárdékhoz való hozzá-
járulásukat. 

Remélhetőleg a kérdés ezen része is eléggé meg-
érett már arra, hogy vele ne komplikálják továbbra is 
a kivitel nehézségeit. Minthogy azonban a kultuszminisz-
ter dicséretes ügybuzgalma, melylyel e kérdést előkészí-
tette, valószínűleg már mindezen nehézségeket elhárította, 
azért természetesnek találjuk, hogy a püspöki kar is 
teljes megnyugvással fog a kérdés végrehajtásához és 
hálával fogadja azon ujabb királyi leiratot, mely a kong-
resszus összehívását elrendeli. 

Az első elv volna tehát az autonómia általános 
jogkörének meghatározása; ebben kell teljes egyetértésnek, 
illetőleg a kérdés előleges nyilt és őszinte kifejtésének 
dominálnia a további tárgyalások menetén. Ha pedig a 
püspöki kar belemegy a tárgyalások folytatásába, ugy 
bizonyos, hogy e sarktétel körül már nem forognak fenn 
nehézségek többé, és azért az ő állásfoglalásuk garancziát 
nyújthat az iránt, hogy a többi és ebből folyó kérdések 
is ezen főprincipium szellemében fognak megva'ósittatni. 

A néppárt parlamenti szereplésének tehát jelen-
tékeny sikere lesz abban, ha az autonomia ügye most 
ily gyors lebonyolítást nyerne. Lehet, hogy a kormány 
részéről azon véleményben vannak, hogy az autonómia 
megvalósítása által sikerül eloszlatni azon bizalmatlan-
ságot, melyet az egyházpolitikai törvények iránt katho-
likus részről országszerte táplálnak, és éppen ezen bizal-
matlanság kifolyásának tulajdonitják a néppárt gyors 
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fel virágozását is. Ennek kontrakarirozása miatt vette 
tehát a kormány programmjába a katholikus autonómiát 
és kongruát, melyek már a trónbeszédben is, mint a leg-
közelebbi teendők jelöltettek ki. — Bármint legyen a dolog, an-
nyi tény, hogy az autonómia a néppárt programmjának egyik 
sarkalatos pontját képezi : ha tehát megvalósul, ugy vele 
együtt megvalósul a néppárt programmjának egy része 
de fennmaradnak még a többi kérdések, melyek a revizió 
és a közgazdasági érdekek körül forognak. Korai volna 
tehát azt hinni, hogy az autonómia kimeríti a néppárt 
akcziójának körét, vagy hogy a katholikus önkormány-
zattal minden feltétel el van fogadva, a mi az ország 
keresztény kormányzatához szükséges. Ezzel csak egy oly 
jogos követelést teljesít az állam, a mit másoknak, a kik 
pedig sokkal kevesebb igényt tar that tak arra, már régen 
megadott. A többi majd azutáo következik. 

Egyelőre elég rámutatnunk arra, hogy a néppárt 
politikai akcziójával sokkal többet képes elérni, mintha 
ugyanazon elvek, más pártok között megosztva, csak 
alárendelt kérdés tárgyát , vagy egyesek titkos aspiráczióját 
képeznék. 

Ezután tehát várjuk bizalommal a püspöki kar 
további lépéseit és támogassuk őt nehéz feladatában." 

Páris, ápr. 10. X I I I . Leo pápa szenzácziós levele a 
toulousei érsekhez. — 

Ő szentsége Mathieu toulosei érsekhez a következő 
levelet intézte : 

Tisztelendő Testvér ! 
A folyó évi nagyböjtre szóló főpásztori leveledet 

megkaptuk és szerencsét kívánunk neked helye3, mérsé-
kelt, lelkes és a jelen körülmények közt oly alkalmas tanítá-
sodért, melyet egyházmegyédnek adtál, különösen a nyol-
ezadik fejezetben, vonatkozásssal a Mi legfőbb tekinté-
lyünktől származott ajánlatokra és tanításokra. Te jól 
fogtad fel és jól adod elő leveledben, hogy Mi soha sem-
mit sem akartunk hozzáadni sem a nagy egyháztanítók 
felfogáséihoz a különféle cillamformák érvénye felől, sem a 
katholikus tanhoz és ennek az apostoli széknek hagyomá-
nyához a fennálló (constitué) hatalmak iránt köteles en-
gedelmesség fokáról. Alkalmazva a jelen körülményekre 
ezeket a hagyományos elveket, távol attól, hogy a világi 
ügyek rendjébe tartozó kérdésekbe beavatkozzunk, a Mi vá-
gyunk az volt, az jelenleg, és az lesz a jövőben is, hogy 
hozzájáruljunk előmozdításához Francziaország erkölcsi és 
anyagi jólétének, a mely ország mindig legidősb leánya 
az egyháznak, felhíva az embereket minden árnyalat sze-
rint, akár a többség hatalma, vagy a név dicsősége, akár 
a szellemi adományok varázsa, vagy a gazdagság gyakor-
lati befolyása legyen osztályrészük, hogy czélszerűen 
tömörüljenek az érvényben levő intézmények alapján erre 
a czélra. Es, valóban, csatlakozni a Gondviselés titkos 
működéséhez, a ki minden század, minden társadalom egy-
egy nép életének minden változása számára, hallatlan for-
rásokat tartogat ; hozzájárulni e működéshez fentartás 
nélkül, feláldozva az emberi tekintetet, az önérdeket, a 
személyes gondolatokhoz való ragaszkodást; elérni ekkép 
a rossz kisebbítését, megvalósítani egy bizonyos fokig a 

jót mára, a jövőre nézve pedig kiterjedését előkészíteni : 
ez végtelenül okosabb (avisé), nemesebb, dicséretesebb, 
mint az üres levegőben hadakozni, vagy a jólétben el-
aludni, nagy kárára a vallás és az egyház érdekeinek. 

Midőn te, tisztelendő testvér, a te világos nyelveden 
arra vállalkoztál, hogy szándékunkat és buzdításainkat 
ebben az értelemben megmagyarázzad, és pedig ugy, hogy 
sem ürügy nem maradjon rosszakaratú ráfogásokra, sem 
ajtó ne nyiljék az egyetértés megzavarására alkalmas el-
méletek előtt, te a Mi szivünknek igen kedves dolgot 
végeztél. Es mi bizalommal vagyunk eltelve aziránt, hogy 
a te szavad visszhangra fog találni, nemcsak a te katho-
likus egyházmegyédben, hanem azontúl is, mert barátsá-
gos igazságokról van szó, melyek mindenütt megérdem-
lik a jó fogadtatást. Forró kívánságunk Nekünk az, 
hogy minden becsületes és igazlelkü ember figyeljen 
szavadra és komolyan meggondolja, mennyi világosságot 
és áldozatot köszönhet a hazafiság a vallásnak. Mert való-
ban, midőn a hazugság és fellázadás szelleme trónját 
közöttünk felállítani képes volt és a társadalom minden 
rétegéből munkásokat és pártfogókat tud szerezni czéljaira : 
bizonyára nagyon szükséges, hogy a világosság fiai, kivált 
pedig a lelkek pásztorai, nagyobb egyetértést és állhatatos-
ságot tudjanak kelteni az igazságosság uralkodásának az 
igazság és szeretet széles alapján való biztosítására. Midőn 
téged, tiszt, testvér, ezennel buzdítunk, hogy szóval és 
tetteiddel e nemes czélra törekedni tovább is igyekezzél, 
reád, papságodra és híveidre apostoli áldásunkat adjuk. 

Rómában, a Vatikánban, 1897. márcz. 26. 

XIII. Leo pápa. 

V E G Y E S E K . 
*** A koronázó Mátyás templom. Budavárában a 

főváros katholikus bitéletének magasan kiemelkedő pont-
jává fejlődik. Nagyban hozzájárul e kifejlődéshez az a 
körülmény, hogy az ország hgprimása, Vaszary Kolos 
bibornok, mint az esztergomi fómegye és a főváros fő-
pásztora a nagyheti és húsvéti istenitiszteletet ezidén 
maga végezte benne. Megható volt különösen a zöldcsü-
törtöki lábmosás szertartása. A szentmise 9 órakor kez-
dődött, melyre József Ágost kir. herczeg és Auguszta 
kir. bgnő is megjelentek. A 12 öreg, kiknek lábjukat a 
főpásztor csókjára méltatta, alig tudták meghatottságukat 
fékezni. Ünnepi ebédet és egy zacskó pénzt kaptak a fő-
pásztortól emlékbe. A nagypénteki istenitiszteleten is 
szintén maga a főpásztor pontifikált s Hock János mon-
dotta el alkalmi nagy beszédét Krisztus istenségéről, 
mellőzve a tulajdonképpi csodákból vett bizonyítást, 
psychologiai és etikai okokkal bizonyítva Krisztus, ember-
felettiségét, valóságos istenségét. Húsvét első napján 
megint ő emja maga mutatta be a vérnélküli aldozatot 
Istennek. Húsvét hétfőjén ő emj? az angolkisaszonyok 
zárdájában bérmált. O emja rövid üdülésre Balatou-
Füredre utazott le. A Mátyás-templomi ajtatosságok 
vonzó erejéhez nagyban hozzájárul a templom ékessége 
és a Bogisich Mihály szelleme által áthatott budavári 
egyházi zeneművészet. 
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— Hirek a veszprémi egyházmegyéből. LuMesék 
János, ugodi plébános és Perényi Antal , a veszprémi 
Dávid-árvabáz igazgatója, szentszéki ülnökökké kinevez-
tettek. Gratulálunk ! 

— Schlauch bibornok nevezetes mondása. Bol-
dog alleluját ment kivánni a nagyváradi p a p s á g a bibor-
noknak nagyszombat napján. Vinkler cz. püspök üdvöz-
letére válaszolva, a bibornok a többi között ezt az 
emlékezetes kijelentést t e t t e : „Bizzunk apostoli királyunk-
nak, mint a magyar egyház főkegyurának bölcseségében 
és jóságában, hogy nem fogja megengedni — az ujabb 
támadást.11 Nagy szó ! Ugy legyen ! 

— Növendékpapok fö lvé te le . Az esztergomi fő-
egyházmegye növendékpapjai közé pályázni óhajtó if jak 
konkurzusát a főegyházmegyei hatóság f. évi julius 3-ára 
tűzte ki. A pályázók keresztlevéllel és iskolai bizonyit-
ványnyal ellátva julius 2-án jelenjenek meg az esztergomi 
papnevelő-intézetben megtar tandó orvosi fölülvizsgálaton. 
A pályázatnál előnyben részesülnek azok, akik a gymnázium 
6-ik vagy7-ik osztályát kiváló eredménynyel elvégezték, vagy 
érettségi bizonyitványnyal birnak, és magyar, német, tót 
nyelven beszélnek. Az egészen szegénysorsu i f jak, ha 
magukat a szemináriumi rektornál előzetesen bejelentik, 
a pályázati két napon élelmet és l aká j t a szemináriumban 
kapnak. 

— Ez i s ritka ese t . A jézustársaságiak kalo-
csai rendháza a nagyhéten szentgyakorlatok tartásával 
annyira igénybe volt véve, hogy az egész népes rendházban 
csak 2 páter maradt otthon, a többi szétment az országba, 
vezetni a papság és növendékpapság szentgyakorlatait . 

Húsvéti szabadelvű f lo scu lusok . Megszoktuk 
már régen, hogy a szabadelvű sajtó, mely vallás tekinte-
tében legjobb esetben meglehetősen közönyös, döntő pilla-
natokban messze távozik a ker. vallás dogmáitól, nagy 
ünnepeink alkalmából felveszi a vallásos hangula t lát-
szatát és ragyogóbbnál ragyogóbb szinvegyületü leírások-
ban igyekszik teljesíteni feladatát nagyheti és húsvéti 
ünnepeink iránt . I lyenkor néha a legfurcsább nyilatkoza-
tok kerülnek napfényre. Igy például most a „B. H." 
egy igen jellemző szót ejtett el nagypéntekről . Mindenütt az 
látszott, úgymond, hogyan ünnepel a keresztény „Buda-
pest." A „keresztény Budapest" a „B. H." szövegében 
kissé kétértelmű. Ha azt mondta volna a magyar intelli-
genczia szabadelvű főlapja, hogy Budapest ugy ünnepelte 
a nagypénteket , hogy meglátszott raj ta, hogy ez a város 
alapjában véve keresztény, még pedig katholikus város, 
több bátorságot tanúsított volna. Igy is van azonban fel-
fogásában legalább valami komoly világfelfogás. Ellenben 
a „Magyarország" egyik tudósitója egész drasztikusan 
adott kifejezést a mai frivol szellemnek, midőn azt mon 
dotta, hogy Budapesten, e »nagy városban", az utczakon 
is látni a vallás és hit hatását, — „addig a meddig." 
Csak ! Bizony, nem sokat érő dolog az ily hatás ! 

— Magyar tudós pap Párisban. A győri egyház-
megye kitűnő tudós papját, dr Giessivein Sándor győri 

püspöki t i tkárt , u jabban ismét megérdemelt kintűntetés 
érte. Jövő évben nemzetközi tudományos congressust 
tar tanak Párisban, melyre dr Giesswein Sándort meghív-
ták, hogy az összehasonlító nyelvészet haladásáról és jelen-
legi állásáról ismertető felolvasást tartson. Szivből gra-
tulálunk a tudós nyelvésznek. Elég sajnálatos dolog azon-
ban az, hogy Francziaországban jobban tudják méltá-
nyolni tudósunkat, mint i t thon Magyarországban. Kül-
földön, mint szaktekintélyre hivatkoznak dr Giessweinre a 
nyelvészek, tudományos felolvasásra hivják meg, itthon 

pedig a tudományokban is uralkodó klikkrendszer szeretné 
agyonhalgatni . Talán ma jd okulunk és saját dicsőségün-
ket nem engedjük át idegeneknek. („D. R. B ) 

— A gyermekek vallása és a házasfelek élet-
kora. Egyik állami anyakönyvi felügyelő fölvilágosítást 
kért a belügyminisztertől arra nézve, vájjon a születendő 
gyermekeik vallására nézve megegyezésére léphetnek-e 
oly házasuló nők, akik tizennyolczadik életévüket még be 
nem tö l tö t t ék? A miniszter legközelebb akként válaszolt 
erre a kérdésre, hogy az oly házasuló bajadonok, akik a 
18 ik évet még nem töl töt ték be, szintén jogosítva van-
nak a házasság megkötése előtt megegyezesre lépni a 
születendő gyermekek vallására nézve, mert az ily meg-
egyezésre lépő házasulok életkora tekintetében sem az 
1794: XXXII. , sem az 1895,: XLII . t.-cz. nem állit 
korlátokat . 

— A szatmári katholikus kaszinónak állandó uj 
otthona van. Min táz ottani , H Sz." irja, aSzécbenyi-utczai 
Wigdorovics-féle ház vétetett meg e czélra 17.500 fr tér t . 
Sokaknak régi óhajtása lett betöltve a vétellel, mely 
Szatmá,r kath. közönségének otthont és találkozási helyet 
biztosit, egyúttal visszahozza azon élvezetes napokat, 
melyeket a kath. kaszinó felolvasásaival, jól sikerült 
estélyeivel. minden érdeklődőnek a múltban nyúj tot t . 

— Nálunk i s elkellene1;! Norvégiából igen érdekes 
mozzanatot hoz fel egy utazó a mértékletességi egyesüle-
tekre vonatkozólag, melyet a kath. hitterjesztes lapjaiból 
veszünk át. A közlemény igy szól: Nagyon dicseretes 
törvény, hogy a halászat ideje alatt nem szabad a vidéken 
szeszes i talokat merni. Mult évben a tilalom daczára 
nyitot tak néhány korcsmát, de az illetők nagyon megjár-
ták, mert a halászok széthányták a bódékat, a szeszt 
pedig a tengerbe öntötték. Ami a csapszékeket illeti, a 
norvég törvény különben is példányszerü. Elsőben is a 
gyáros vagy kereskedő nem adhat el pálinkát 250 literen 
alul. A községben a nagykorú lakosok, férfiak és asszo-
nyok kétharmad szótöbbséggel megti l that ják a pálinka 
árulását. Ha valamely közsegben meg van engedve a 
szeszes italok mérése, társaságnak kell alakulni részvé-
nyekre ; a tiszta haszonból a részvényesek csak öt száza-
lékot kaphatnak, a többi megoszlik az állam, község és 
részvénytársaság közöt t ; ezt a fölösleget azonban az állam, 
község és részvénytársaság köteles köz- és jótékony-
czélokra forditani. Igy p. o. a részvénytársaság segélyezi 
kórházaikat Krisztiánia és Porszgrundbau. Egyedül a 
vasúti állomások éttermei fölött rendelkezik a kormány. 
A korcsmában szeszes italt vagy sört nem szabad kimérni 
szombat délután 5 órától hétfőn reggelig. A kormány hat -
hatós terjesztője a mértékletességi egyleteknek is ; ilyen 
van minden községben. Norvégiában legalább 200 ezer 
polgár fogadta meg, hogy szeszes italt nem iszik, nem 
készit, nem vesz, nem árul. A részegség korlátozása végett 
terheli a szeszt a magas beviteli vám is, a szeszgyárakat 
pedig a tetemes adó. Mert a lappok különösen hajlandók 
a részegségre, a Finlandba szállított pálinkát még külön 
vám is terheli. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezér eszmék es Tanulmányok : „.Öntudatlan vallásosság.* — Beszéd, melylyel dr Schlauch Lőrincz bibornok a diákkon-
gresszust Nagyváradon f. hó 22-én megnyitotta. — Egyházi Tudósítás U n g v á r . „Magyar liturgia." — Irodalom. — Hivatalos. —- Vegyesek. 

„ Ö n t u d a t l a n v a l l á s o s s á g . " 
Ir ta : Valnicsek Béla. 

Moétanábae, a felvilágosultság dicső kor-
•SEíikábaia, ha aem is valami gyakran, mégis 
akadunk olyan emberekre és pedig már nem-
csak a „műveltebbek" között, kik mintegy dicse-
kedve, egyik valüáshoz tartozónak sem szeretik 
magukat vallani. A liberális egyházpolitika gon-
doskodott róla, hogy a „felekezetnélküliség" 
szabadalma törvénybe is iktattassák ; — de hogy 
czégéres felekezetcéiküli sok találkozzék a jövőben 
is, nem igen hisszük. Az ilyeneknek száma elenyésző 
csekély lesz, reméljük, már csak azért is mert 
sokkal természetesebb, — a „műveltek" szem-
pontjából szólva — valamely valláshoz tartozni, 
mint egyikhez sem. Több philosophia lappang 
abban, ki magát lutheránusnak vagy kálvinistá-
nak vallja, mint aki semmithivő. Az ilyen is 
inkább vagy feltűnési viszketegből mondja magát 
hitetlennek vagy öntudatlanul az ; mindkét eset-
ben ki van zárva a meggyőződés. És ezt a 
negativumot, észrevétlenül, istentelen lapokból, 
könyvekből szivják magukba a hitetlenség ily 
szánalomra méltó áldozatai. 

Ámde hagyjuk e szegényeket. íme azok közt 
is, akik vallásosak, nagy a különbség. Vallásosak, 
de azzal a különbséggel, hogy egy részük, még 

pedig jó részük, öntudatlanul az, más részük 
pedig öntudatosan. S eszerint tehetünk különb-
séget még öntudatos meg öntudatlan keresztény-
ség között is aszerint, amint öntudatlanul vagy 
öntudatosan vallásos hivőkből áll. 

Öntudatos kereszténység az, mikor a vallá-
sosság a hivekben mint lényegesség lép fel, 
ellentétben azokkal, akikben szinte öntudatlanul 
inkább mint ösztön mutatkozik ! — Az előbbi 
ismét két részre osztható, a durva, műveletlen 
és a művelt kereszténységre; mindakettő lehet 
hangulatos is, mert tagadhatlan, hogy a vallá-
sosság sokszor kedélyhangulat is. 

A vallástalansággal nem foglalkozunk: ez 
nem egészséges állapot, mert a tagadás olyan 
valami quod deficit — philosophiai értelemben 
véve a szót, — következőleg nem érdemes vele 
foglalkozni, aminthogy nem érdemes pl. kontár 
suszternél czipőt rendelni. 

A vallásosság ellenben pozitív valami s mint 
ilyennel érdemes foglalkoznunk, még ha öntu-
datlan is. 

Ilyen öntudatlan, ösztönszerű vallásosságot 
főleg a gyöngébb nemnél, de férfiaknál is, kik 
kevésbbé tunultak, találunk. Vagy nem jutna-e 
eszébe kinek-kinek az általánosan ismert mondás, 
hogy az olasz haramiák a legbuzgóbban képesek 
imádkozni a b. Szűz előtt, hogy csak gyilkos 
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tervük sikerüljem. De meg különben sem kell 
olyan messzire mennünk; hiszen nálunk is akár-
hányan vannak, kik ösztönszerűen vallásosak, ha 
szabad magamat ugy kifejezni, vallásos hajlamúak 
anélkül, hogy szilárd meggyőződésük volna. Ok 

lig: ngy az igazi vállásosság is, ha mélyen 
belénk gyökerezik, hajt, kerget minket, hogy 
minden gondolatunk, szavunk és cselekedetünk 
az a művelt, vallásosság vezérelte gondolat, szó 
és cselekedet legyen. 

A művelt kereszténység szelleme hajlitja 
meg a térdeket az oltáriszentség előtt, veteti 
le a kalapot a templom, a feszület előtt, akár 
látják mások, akár nem lát ják; mert a meg-
győződés nem ismer emberi tekintetet. 

A művelt kereszténység tudja, mit hisz, meg 
azt is. hogy miért hisz s van annyi lelki ereje 
hogy — ha a körülmények megkivánják, szük-
ségessé teszik — meg is vallja hitét minden 
fitogtatás, feltűnési viszketeg mellőzésével. S 
mégis mily ritka madár az ilyen keresztény 
nálunk! Mily jól esik az embernek ha ily művelt 
kereszténynél és in specie katholikussal talál-
kozik. 

Bizonyos jubileumon volt alkalmam egy ily 
fiatal úrral társalogni s a többi között a vallás-
ról kezdtünk beszélni. Kezdtük az atheismuson, — 
s én örömmel láttam, hogy emberem, bár a 
darwinistikus könyveket is olvasta, arra a kon-
klúzióra jött, hogy tisztára nevetséges a világ 
teremtését egyébként magyarázni, mint ahogy azt 
a bibliában tanulta. 

Krisztus istenségéről, meg a bold. Szűz 
szeplőtelen fogantatásáról s több dogmáról táplált 
gondolatairól igy adott számot: ha Istent hiszem, 
eo ipso ezeket is kell hinnem! Istent hinni és 
tagadni mindenhatóságát, mindentudását logikát-
lanság. Mert vagy van Isten és akkor minden-
ható, mindentudó, mindenütt jelenlevő, vagy pedig 
nem mindenható stb. s akkor nem is Isten. Az 
én mindenható Istenem tehát megtehette azt, 
hogy a második isteni személy emberi testet 
öltsön, valamint azt is, hogy sz. Mária szeplő-
telenül fogantassák stb. 

Ez igen egyszerű válasz volt s mégis nagy-
szerű, s jóllehet első tekintetre azt hinné az 
ember, hogy ilyen választ csak az adhat, aki nem 
gondolkozik, mégis érettebb megfontolás után 
tisztában vagyunk vele, hogy igenis ilyen felele-
tet csupán mélyen gondolkozó logikus ember 
adhat, mert ez az igazi hit : hinni azt, amit Isten 
mondott, vagyis kinyilatkoztatott és pedig azért, 
mert ő nyilatkoztatta ki. És igy van az helyesen 
mert kell, hogy az Isten tekiütélye vezéreljen 
minden gondolkozó, intelligens keresztény katho-
likus embert. 

épen ugy lehetnének buzgó kálvinisták vagy 
lutheránusok mint katholikusok. S hogy még 
sem azok, ennek oka abban rejlik, mert épen a 
katholikus vallásban születtek és neveltettek. 
Ebből nem következik, hogy az ösztönszerűen 
vallásosaknál tagadnunk kell az értelmességet; 
mert jóllehet értelmes ösztön nem létezhetik, 
mégis maga a vallási ösztön kifolyása azértelmes-
ségnek s ily értelemben igenis beszélhetünk, amint-
hogy tényleg beszélünk is értelmes ösztönről. 

Már ebből is láthatjuk, hogy nem az ilyen 
öntudatlan vallásosság teszi az embert emberré, 
vagyis hogy nem ez az, aminek birtokában emelt 
fővel járhat, boldogan s büszkén valhatja magát 
kereszténynek, katholikusnak, hanem az öntuda-
tos a meggyőződésbeli hit adja meg mindenkinek 
a jellemet, mely előtt kalapot emelhet bárki fia, 
kivétel nélkül. Igaz, hogy — amint föntebb 
láttuk — az öntudatos kereszténység is lehet 
durvább, de hát az elkerülhetetlen a mai világ-
ban s emellett mégis kereszténység. Vagy nem 
kereszténység-e az, ha valaki igy gondolkozik : 
En teszem ezt vagy azt a jót, de csak azért 
hogy a pokolba ne jussak ? 

Mindenesetre az, csakhogy durvább, hogy 
ugy mondjam műveletlenebb kereszténység. Az 
ily lelkeknek analogonj a az a kis gyermek, akit 
czukorral csalogatunk, édesgetünk. —Ilyen gyerme-
kek mint mindenhol ugy a kereszténységben is 
voltak, vannak és lesznek, mert a művelt keresz-
ténységet nem a kor, az állás teszi, hanem egye-
dül a komoly felfogás, gondolkozás adja meg. A 
mi korunk pedig nem a komoly felfogásnak, 
gondolkozásnak a kora. 

A mondottakból önként következik, mit 
kell a művelt, a tökélyes kereszténység alatt érte-
nünk. Ennek motivuma Isten s az ő szeretete, mely-
nél fogva azért teszünk valami jót, hogy Isten 
dicsőségét előmozditsuk „omnia ad majorem Dei 
glóriáma s a rosszat is azért kerüljük, hogy a 
legfőbb Jót vele meg ne bántsuk! 

A művelt kereszténység — lényegesség, meg-
győződés, mely mélyen belénk gyökerezett s 
valamint minél mélyebb valamely gondolat ben-
nünk, annál inkább hajt, kerget egész a kivite-
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Akkor, valamint Tisza Kálmánként nem egy 
kálvinista büszke rá, hogy kálvinistának szüle-
tett, az igazán gondolkozó, mivel katholikus is, 
bátran fogja mondhatni: En büszke vagyok rá, 
hogy katholikusnak születtem ; és méltán, mert 
ha van valamely vallásban logika, ugy a mi 
vallásunk az, a katholikus vallás. 

Végül azt is emiitettük emberemmel, hogy 
a vallásosság lehet kedélyhangulat is. Ezt el 
kell ismernünk. Semmisem nyög annyira a han-
gulat benyomása alatt, mint épen az ember. 
Hiszen Reviczky, a fiatalon elhunyt tehetséges 
költő is ily szavakra fakadt: A világ — hangu-
lat; s ez a hangulat bizony a vallásosságba is 
belejátszik. Némelyek tudnak imádkozni, ha jó 
hangulatban vannak, ellenben képtelenek arra, 
ha rosszkedvűek. Innét származott a kifejezés: 
imádságos hangulat; mely az úgynevezett hangu-
lat embereinél egy szépen összhangzó zenés mise 
„Gloria", „Benetictus" stb. accordjainál, vagy 
egy szomorú érzelmeket keltő „circumdederunt" 
éneklésénél szokott bekövetkezni. Vannak aztán 
akik azt mondják: Bementem a templomba, 
imádkozni akartam, de nem tudtam. Háromszor 
is belefogtam, de egyszer sem jutottam a „Mi-
atyánk " középéig. Nem voltam imádkozó han-
gulatban. 

Ez bizony primitiv felfogásról tanúskodik, 
mert nem az a 4—5 Miatyánk teszi az imád-
ságot, amit egyik-másik elmond. Sőt sokszor 
épen akkor imádkozik valaki legjobban, mikor 
semmit sem imádkozik; értem amikor nem 
használ imádságos könyvet és nem ragaszkodik 
a betűkhöz, a szavakhoz. A betű öl, ez régi dolog s 
azért az imakönyvet csak segitő eszköznek tekint-
sük, mely lendit egyet a nehézkességünkön s elvon 
a szórakozástól. Aki anélkül is tud imádkozni, a 
magányos lélek, hagyja csak az imakönyvet, 
többre megy nélküle mint vele. 

Ebből korántsem következik, hogy az ima-
könyv absolute fölösleges; nem, hanem igen is 
relative az, t. i. azok számára, kik a keresztény 
tökéletességnek nagyobb fokán vannak s mint 
ilyenek nem szorulnak segitő eszközre, mint 
ahogy nem szorul pl. a hivatott költő arra, hogy 
egy csomó költemény olvasásával keltsen magá-
ban ihlettséget, költői hangulatot s azután kezd-
jen verselni. 

A mondottakból azt is láthatjuk, hogy 
melyik keresztény katholikus vallásosság van 

hivatva a társadalmat ujjáalkotni. Vájjon az ön-
tudatlan, ösztönszerű-e? vagy az öntudatos de 
durva? vagy a művelt vallásosság-e? 

A hangulat emberei, a szilárd meggyőződés 
nélkül szűkölködők, nem fogják a társadalmat 
megmenteni ; ők csak rontottak és rontanak, 
mai napság is ker. társadalmunkon. Csak a 
gondolkozó, a művelt ker. katholikus viheti be 
a kath. vallás szellemét mindenbe, a magán- és 
társasóletbe egyaránt, amire oly égetően szük-
ségünk van. 

B e s z é d , 
melylyel dr Schlauch Lóri nez bibornok 

a diákkongresszust Nagyváradon f . hó 22-én 
megnyitotta. 

Tisztelt Uraim! I f j ú Barátaim! 
Örömmel fogadtam szives felhívásukat arra, hogy 

ma élére álljak azon testvérületnek, melylyel önök nemes 
törekvésünknek szolidaritását a nemzet előtt bebizonyí-
tani akar ják: akarják, hogy lássa a nemzet: miszerint 
nemcsak a szaktudomány igényel eszmecserét, mely tisz-
tázza a fogalmakat és a tudást tegye hasznossá; hanem 
a tudományra való törekvés, a tudománynak szomja is 
keres érintkezést hason gondolkozásra és hasonérzelmű 
barátokkal, hogy egymást buzdítva, egymást lelkesítve, 
karöltve haladjanak azon a pályán, melyen feltalálhatók 
azon szellemi kincsek, melyek a mily boldogítók egyé-
nileg, éppen oly kimondhatlan becsüek egy nemzetre, 
mely a művelődés magaslatán állani kiván. 

Igy felfogva az önök által rendezett nagyváradi 
találkozást, e helyről szívből üdvözlöm Magyarország 
egyetemi és akadémiai polgárait. Es midőn ezt teszem, 
nem tagadhatom magamtól azon őszinte vallomást: bogy 
ma lelkem előtt ragyogó színekben emelkednek fel a rég 
rég mult idők kedves emlékei : a messze távolból hangok 
szólalnak meg, a melyeket elhaltaknak hit tem; dalok vissz-
hangzanak szivemben, kedves édes dalok, melyek ifjúkori 
égő szivünket felvillanyozták, melyek érzelmeinket neme-
sitették, melyek egy gyúpontba egyesitették azt, a mi 
szent, a mi magasztos szivünkbe honolt és a melyeknek 
legfenségesebb alapgondolata volt: az édes magyar hazá-
nak szeretete. 

En is ültem az iskola padjain, én reám is illett 
azon mondat: „multum puer sudavit et alsit," én is ismer-
tem az ifjúkori ábrándok csalódásait és ma is, a midőn 
előrehaladt koromban az élet költői oldala — sajnos ! 
— mindinkább háttérbe lép, mondhatom : hogy hosszú 
multamnak legszebb része : a deákélet volt. 

íme ifjú barátaim! az arany fonal, a mely önök-
höz köt, ime a szeretetnek mérve, melyből megítélhetik, 
mily szívesen üdvözlöm önöket körünkben, üdvözlöm 
önökben nemzetünknek reményét, majdan munkásait, a 
kik fáradsággal szerzett tudományukkal, komoly törek-
véssel, felhalmozott ismereteik kincsével hivatva lesznek 
egykor a hazának sorsát intézni. Önöknek lesz feladatuk 

33* 



274 .RELIGIO. 

a magyar nemzet művelődési fejlődésében eszükkel és 
szivükkel közreműködni, bogy az, mint egykor a harcz-
téren, ugy ezntán a tudomány és általános műveltségben 
az első nemzetek közé soroltassák. 

Azt mondják, hogy a tudomány hatalom. Ez áll. 
Az volt mindig, az lesz azután is. De a hatalomnak 
egy feltétele volt és lesz mindig és ez az, hogy el ne 
szakittassék azon erkölcsi ész és természetfölötti alaptó', 
melyen az élet nyugszik. 

A tudomány a szuggeszcziónak mindig hathatós 
neme volt, tekintélyével befolyásolta az életnek minden 
nyilvánulásait, hatványozta a fejlődésnek minden vív-
mányait és propulziv erejével megakadályozta a pangást. 
Tudomány nélkül nincsen haladás, nincsen művelődés. 

Abstrakt alakjában a múltban ugyan gyakran med-
dőnek látszott, sokszor a rideg tudósok különczségének 
vétetett, miből a világra és a társadalomra kevés haszon 
látszott háromolni ; de a történelem itt is bizony-
ságot tett a tudománynak hatalmáról, mert a legbámula-
tosabb találmányokban, felfedezésekben, a korszakokat 
alkotó nagy eseményekben a népeket ért legnagyobb 
katasztrófákban azon elvek expanzív ereje működött, 
melyeket az elvont tudomány felállított. Az eszme sokáig 
lappangott, de lassankint és észrevétlenül testet öltött és 
rontott vagy épitett, átalakította a társadalmi viszonyokat 
és mindig egy lépéssel előbbre vitte az emberiséget, 
lassan működött, mert az eszmék lassan érnek, de működött, 
biztosan és eredménynyel. 

A kereszténység magasztos, isteni tanai három száza-
don át küzdöttek a mély gyökerekkel biró pogányság 
ellen, míg teljes fényében ragyoghatott. A renaissance 
korszaknak eszméi a reformáczióra vezettek. Descartes 
bölcsészete nem hatott rögtön, de lappangó ereje ki-ki tört 
és élt, mígnem Comte pozitivbölcsészetére vezetett, és ez — 
Comte pozitivizmusa — ma a gyakorlati életbe átültetve, 
úgyszólván uralkodói hatalommal terjed, — fájdalom ! 
nem üdvös, nem szerencsés irányban, mert neki köszön-
hetjük, hogy letördeli lassan az idealizmust, hogy kiöli 
fokozatosan a költői életnek kincseit. A nagy franczia 
forradalmat az encziklopedisták előzték meg. Robespierre-
ről mondják, hogy Rousseau „Contrat socialx-jávai zsebé-
ben lépett a vérpadra. 

Az emberi észnek müvei tehát abstrakt alakjokban 
is a művelődés menetében ellenállhatlan hatást gyakorol-
tak. A könyvek, melyekbe a tudomány világmozgató 
eszméit lerakta, a könyvtárakban lehet, hogy elporladoz-
tak, de az eszmék éltek és átalakították az emberiséget. 
A tudomány hatalom volt. 

Ma a tudomány megszűnt egyeseknek kiváltsága 
lenni, kilépett azon szük körből, melyben eddig mint egy 
magvető működött, ki az időre bizta a magnak gyümöl-
csöztetését ; ma roppant fejlődésénél fogva szakokra oszlott 
és oly terjedelmű, hogy egyes ember ezt át nem karol-
hatja ; ma a tudomány a gyakorlati térre lépett és áthatván 
a társadalom minden rétegét, felölelvén minden társadalmi 
kérdést, társadalmi hatalom lett. 

Hasonló jelenséget a történelemben hiába keresnénk. 
Oly kérdések várnak megoldásra a tudomány által, mely-
hez hasonlókat a czivilizáczió egész történelmében nem 

találunk. Átmenati korszakokban^ pedig az emberiségnek 
sok ilyen korszaka volt — mindig nagy eszmék,küzdöttek 
érvényesülésért, de a küzdelem; tere egy vagy más-nemzetre 
volt korlátozva, a melyből az uj eszmék azután.a világba 
szétsugároztak. Ma egész világrészek vannak talpon. . A 
szellemi fegyverek, melyekkei az elhaló század.egy ujabb 
érával küzd, oiy hatalmasak, hogy az emberi társadalom-
ban mutatkozó rohamos fejlődés, majdnem lehetetlenné 
teszi az emberi tudásnak oly összesítését, oly összefogla-
lását, mely a jövőre nézve vezéresillagul szolgálhatna, a 
miért is a tudománynak legkitűnőbb mai vezérfiai, mint 
egy Spencer, egy Huxley, egy Kidd aggódva néznek 
azon rombolások e'é, melyeket a túltengő és-sokszor nem 
a legalaposabb tudományosság tehet. Az óriások megijed-
tek saját gyermeköktől és Huxîey majdnem kétségbeesve 
mondja : »hogy egy bolygó csillag közeledtét, mely az 
egész történelmet elseperné, a legkívánatosabb megoldás-
nak örömmel üdvözölné." 

A tudománynak sokoldalú elágazása mellett a gondol-
kozó elmék az életnek a megoldásra váró egyé-b nagy 
problémáit is látják. Vannak jogok, vannak kötelességek, 
vannak törvények, melyeknek a tudomány nem adhat 
szankcziót. 

A társadalomnak azon osztályai, melyeket a tudo-
mánynak csak kis szellője érintett, de a melyeknek remé-
nyei, vágyai, követelései éppen a tudománynak általáno-
sítása folytán oly nyugtalanító módon lettek felkeltve és 
fokozva, ezen osztályok várva-várják a tudomány által 
eszközlendő n?gy csodákat és a csodák — nem jönnek. 
Szocziális tudomány, — a mely e nevet érdemelné, — 
mondhatni még nincsen. Van egy halmaza az empirikus 
észleleteknek, de ezeknek összefüggése, ezeknek szintbe-
tikus csoportosítása oly gyarló, hogy logikai következte-
tés a jövő alakulásokra ezekből nem vonható. 

Bármily nagy tehát a tudomány hatalma, itt kezdő-
dik annak tehetetlensége, annak meddősége. Es ez vezet 
engem arra a térre, melyet nem ajánlhatok eléggé önök-
nek ifjú barátaim gondos figyelmökbe és ez: hogy a 
tudomány nem ignorálhatja az életnek legfőbb éltető 
erejét, legbiztosabb alapját az erkölcsöt (morált) és ennek 
legfőbb szankczióját a vallást. 

Az évezredek óta tartó evoluczióban ha keressük a 
princzipium movenst, azt fogjuk találni, hogy az túlnyo-
móan az ethika terén találkató. Öntudatlanul, vagy 
öntudatosan, ez befolyásolta az egyeseket és a társaság-
ban egyesitett népeket, — találjuk, hogy ezen princzi-
pium mindenkor ész- és természet-fölötti volt. Ezt maguk 
a pozitivisták is elismerik és nem lehet az időpontot 
megjelölni — a mai napig sem, — a melyen ez hatását 
vesztette volna. 

Az ethikai princzipium mélyen gyökeredzik az 
embernek egész valójában, a ki ezt tagadja, az az emberi 
nem fejlődését nem figyelte meg teljes lényegében. A 
tudomány hatalmas tényező volt, de soha sem birta odáig 
vinni, hogy az emberiségben ezen vele született tulaj-
donságát vagy elölhette, vagy csak nélkülözhetővé is 
tehette volna, sőt bizonyos, hogy a nemzetek csak akkor 
haladtak, a midőn a tudomány az ember lelki életének 
ezen leghatalmasabb ágensét, tudniillik a morált és a 
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vallást tiszteletben tar tot ta . A tudományos Róma morál 
nélkül megbukot t . 

Es e felfogást igazolni fogja a szocziális tudomány, 
mely a jövő század evoluczióját vezetni fogja. Ez be 
fogja bizonyitani, a mi már mondatot t is, hogy a szo-
cziális kérdés a morál kérdése, de nem azon morálnak, 
mely konvencziónális és a melynek utolsó princzipiuma 
az emberi ész, hanem annak, mely a vallásban birja a 
természetfölötti szentesítést. 

A pozitivistáknak úgynevezett emberbaráti ábránd-
jai, melyek csak a tényekből önkénytesen leszármaztatott 
életszabályokat adnak, üres formák, melyeket maga 
Comte sem birt a vallás méltóságára emelni. Megpró-
bálta, de nem sikerült. 

Es e tekintetben örvendetes fordulat állott be. 
Onnan, a honnan egy század előtt a kereszténység | 

megsemmisítésére irányzott atheizmus átszivárgott a ; 
száraz földre, Angolországból, a tudománynak legújabb 
termékei, elhagyván az anyagelvű bölcsészetnek meddő 
vergődéseit, magasabb szempontból kezdik tárgyalni a 
szocziális kérdéseket. A „mélyen erkölcstelen elméleteket," 
— mint azokat a ma is élő Lecky nevezi, — felvál t ják 
más oly tudományos munkák, melyek az erkölcsi érzel-
met és ezzel együtt a vallást az emberi elme kiegészítő 
részének tekintik. Ezen tudások szemében a vallás már 
nem phenomenon, mely az emberiség gyermekkor i saját-
sága, hanem feltétele, sőt jellemvonása az egész emberi j 
nem evolucziójának. A czivilizáczió haladása vagy pan-
gása, avagy visszafejlődése szorosan összefüggött mindig a 
vallás erkölcsi mozzanat emelkedésével vagy hanyatlásával. 
A czivilizáczió felülete lehetet t fényes, kápráztató, mig 
annak belseje már korhadásnak indult. Caesar idejében 
Herkules oszlopaitól az Euphra t ig , a régi vallásokból 
kihalt az éltető princzipiura, de ezzel ugyanazon éltető 
princzipium is kihalt a római társadalomból, — össze-
roskadt, és az Imperátorok minden erőlködése nem volt 
képes ezt megakadályozni. 

Szíveskedjenek if jú barátaim ! kezükbe venni 
Müller Miksát, a nagy philológot, a ki egyik felolvasá-
sában mondja : hogy azok közt, a kik hitetlenséggel, 
vagy atheizmussal kérkednek, alig van néhány, a ki 
saját szorgalma, fáradságos tanulmánya és vizsgálódása 
után lett azzá, a legnagyobb rész csak szajkózza azt, a 
mit másoktól hal lot t ; — vagy vegyék kezükbe a legújabb 
irodalmi terméket, Kidd Benjaminnak munkájá t és látni 
fogják, hogy bármily hatalmas legyen is a tudománynak 
befolyása az emberi nem fejlődésére mégis sehol sem 
birta nélkülözhetővé tenni a valláserkölcsi alapot. 

Nagyon kecsegtető volna a keresztény tudománynak 
hatalmáról előadást tartani és bebizonyítani, hogy a ke-
reszténység nélkül ma Európában sem tudomány, sem 
czivilizáczió nem volna. Nem teszem. Elég oda mutat- ' 
nom, hogy a legnagyobb tudományos elmék ma a vallás- j 
erkölcsi érzetet a haladás általános normativumának 
tekintik, mert ezen érzet lényeges tulajdona azon lénynek, 
melyet embernek nevezünk, a tudomány csak akczessorium, 
szerzett tulajdon, mely eszköz a haladásra, azt befolyá-
solja, hatványozza és dicsőségét hirdeti azon észnek, mely 
csodálatos müveket létesit. de mely egymaga rideg, száraz i 

és sem a társadalom, sem az élet problémáit nem képes 
megoldani. Az élet egy organizmus, melynek egész teljét 
van hivatva a czivilizáczió fejleszteni, az egyoldalúság it t 
is tehetetlen. 

íme i f jú barátaim ! a tér, mely önök szorgalmának 
ki van jelölve. Óriási feladattal állanak szemben. A tudo-
mány hatalom volt mindig, soha nagyobb mint ma ; de 
valamint magasabbra, mint ezelőtt, emeli azokat, a kik a 
hatalmat magoknak megszerzik : annál törpébbeknek fog-
nak látszani pzok, a kik azt nélkülözik. A tér azok közt, 
akik tanulnak és haladnak — és azok közt, a kik há t ra -
maradnak, mindinkább tágul és lesznek valamint az élet-
ben, ugy a tudomány terén is gazdagok és proletárok és 
ezek közt szemfényvesztők, kik önhittségükben mérget 
adnak ott, a honnan az emberi ész aranyat kér. 

A nemzet önöktől, barátim, aranyat kér. Esz és sziv 
a bánya, a melyben önök ezt megtalálhat ják. Az észben 
a tudomány, a szivben a nemes érzelmek lappangnak, 
műveljék mindkettőt, legyen je lszavuk: „a tudomány", 
legyen vezető nemtő jük : „a vallás". E kettős vezércsillag 
alatt önök majd a boldog magyar hazának, boldog fiai 
lesznek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Ungvár, ápr. 18. „ M a g y a r liturgia." — 
Ez alatt a czim alatt, vagyis inkább hogy kor-

rekten beszéljünk, a magyar nyelv használatáról a keleti 
r í tusban, az itt megjelenő „Kárpáti Lapok" a következő 
vezérczikket közlik, melyet ezúttal tisztán tájékoztató 
adat gyanánt közlünk. 

„A magyar l i turgia kérdésében mint a lapok egy-
hangúan *) jelentik Róma kimondta a döntő szót és igy 
a régi akszioma szerint : Róma locuta, causa finita. A 
döntő végzés miképen lesz foganatosítva és végrehajtva, 
ma még nem tudjuk, de biztosra vesszük, hogy püspöki 
hatóságaink e kérdés elintézésénél a lelkek üdvét fogják 
első sorban irányadóul venni és találni fognak oly expe-
dienst, mely az elvet megvédi, de a magyar állameszme 
megsértését is ki fogja kerülni. 

Nekünk feladatunk, hogy levonjuk a történtek tanu-
ságait. I t t eszembe ju t néhai Farkas Lajos h.-dorogi bir-
tokos, volt hajdukerület i főhadnagy egy elbeszélése, 
melyet a megboldogult nekem személyesen mondott el. 
A magyar li turgia ügyében küldöttség j á r t néhai Simor 
herczegprimásnál, a küldöttség szóvivője Farkas Lajos 
volt. A herczegprimás nem szívesen vette a küldöttség 
jelentkezését és három napig megvárakoztat ta őket. Mi-
dőn végre megnyerték a kihallgatást, Simor kijelentette, 
hogy legfeljebb annyit eszközölhet ki nekik, hogy a mit 
a nép énekel és a pap fenhangon mond, az menjen ma-
gyarul . Farkas erre megjegyez te : Kegyelmes u r a m ! az 
nekünk nem elég, hisz az nálunk már rég ugy van, mi 
teljesen magyar l i turgiát kérünk. A herczegprimás a kül-
döttségben jelenlevő Sz. Gy. akkori h.-dorogi paphoz 

*) Kérem, mi egy szót sem szóltunk. Mi csak annyit mondunk 
itt most is, hogy igent Rómából az ismeretes előzményekre várni 
nem lehetett már kezdetben sem. Néhány okot jól eltalál a következő 
czikk. A főokot mi nyilvánosság elé nem vihetjük. A szerk. 

• 
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fordulván kérdezte : Főtisztelendő ur igaz ez ? Mire a 
felelet az volt: Kegyelmes u ram! én már azt ugy talál-
tam. Erre a herczegprimás kereken megmondta: hogy 
nem segíthet rajtuk, a kihallgatásnak vége volt és vége 
volt a magyar liturgia ügyének is, és igaznak bizonyult: 
hogy a ki sokat akar markolni, semmit sem tarthat meg. 

Abban a régi, most elmondott történetben hiba 
volt, hogy a nevezetes reformkérdés nem a maga utján 
ktrült tárgyalás alá, hogy illetéktelen tényezők vezették 
a dolgot, hogy valótlan állításokkal lett indokolva. Most 
a lefolyt mozgalomban a mult minden tévedése, hibája 
meg lett ismételve és a dolog még inkorrektebbül lett 
szinrehozva. — Lássuk mi történt. 

Hajdu-Dorog város közönségének vezetői biztosra 
vették; hogy ha a mozgalom megujul, városuk püspöki 
székhelylyé lesz. A mozgalom élére állott egy ország-
gyűlési képviselő, kiváló magyar tudós, az akadémia tagja, 
a helvét hitvallásnak egy magasabb egyházi hivatalát 
buzgóan betöltő egyéniség. Budapesten az egyetemi tem-
plomban magyar mise volt. A város küldöttsége minde-
nütt szíves fogadtatásra talált, a sajtó melegen felkarolta 
az ügyet, és még is semmi eredmény. Ez e semmi ered 
meny az elmondott előzmények természetes következ-
ménye volt, mert mint a múltban történt : a nevezetes 
reformkérdés nem a maga helyes utján lett előhozva, 
illetéktelen tényezők vezették az ügyet, mert valótlan 
tényekkel volt indokolva, mikor az lett mondva, hogy 
magyar liturgia van, holott sajnos nincs és nem is volt. 

A magyar liturgia érdekében kifejtett irodalmi és 
hírlapi szerény munkálkodásom e kérdésben tanúsított 
őszinte, szókimondó érdeklődésem felbátorítanak amaz 
áldozat meghozatalára, hogy ha más hivatottabb egyén 
arra nem vállalkozik, én itt a nyilvánosság előtt teljes 
tisztelettel felkérjem Hajdu-Dorog város közönségét és 
nagys. György Endre képviselő u ra t : hogy szüntessek be 
a magyar liturgia érdelvében kifejtett munkálkodásukat, 
mert az általuk választott ut nem helyes, e kérdés veze-
tésére és irányítására nem illetékesek, tapintatlanságukkal 
az ügynek csak ártalmára voltak a múltban, ártalmára 
vannak a jelenben, és ha tovább folytatják, ártalmára 
lesznek a jövőben. 

A magyar liturgia eszméje a munkácsi egyházme-
gyei klérus kebeléből tört elő, és egész tárgyilagossággal 
mondhatom, életre keltette azt egyedül a lelkek üdvének, 
az egyház díszének előmozdítása, de korántsem nemzeti-
ségi és helyi sovinizmus. 

Szívesen elismerem Hajdu-Dorog város áldozatkész-
ségét ; kérem azt a jövőre is e szent ügynek érdekében. 
De többet nem ajánlhatok, mert a mostani helyzetben a 
magyar liturgia elmondhatja: Ments meg Uram barátaim-
tól, ellenségeimmel majd csak megbírok magam if, mert 
tényleg most nekünk, mindnyájunknak magyar görög ka-
tholikusoknak kell elfogyasztani azt, a mit az emiitett 
tényezők nélkülünk túlságosan megsóztak. 

Bizzon minden érdeklődő a magyar gk. klérus buz-
góságában, mely ezen ügyet minden külső kényszerítő 
eszköz nélkül egyedül sajáí kezdményezéséből életre 
hivta a múltban, azt tehetségéhez képest fejleszti a jelen-
ben, hogy azt elejteni nem fogja a jövőben sem, de 

azért nem fog lemondani azon bölcs önmérsékletről, a 
viszonyok alapos ismeretéből meritett körültekintő óva-
tosságáról sem, melyet eddig követett és mely e klérust 
az egyház iránti hűségben tántoríthatatlanul megtartotta, 
bárha sajátos intézményünkből és fegyelmünkből azért 
fel nem adott egy jottát sem. 

De hát facta infecta fieri nequeunt. A tényekkel 
számolnunk kell. Róma döntvénye minket nem lepett meg. 
Biztosra vettük, hogy igy lesz. Távol van tőlünk még a 
gondolata is annak, hogy sizmatikusokká legyünk, vagy 
egyházunkat megtagadjuk, de azért a magyar liturgia 
eszméjét fel nem adjuk, azt előkészíteni, kérni meg nem 
szününk, mert ezt a kérdést lehet félretenni, lehet el-
odázni, de eltemetni nem, mert még a sirból is feltámad 
mindaddig, míg e föld Magyarország marad. 

Be kell ismernünk, hogy az a kétszázezer magyar 
gk. hivő még kevés arra, hogy a szentszék egy oly nagy 
méretű reformot, minő egy uj liturgikus nyelv behozatala, 
szentesítsen. De reméljük, hogy a jövő a miénk, remél-
jük, hogy a közel jövő, miként azt hazafias püspökünk egyik 
főpásztori levelében hangoztatta, a magyarul beszélő hon 
polgárok számát híveink köréből ezrekkel és ezrekkel 
fogja szaporítani. Minden uj ezer erősebbé tesz bennün-
ket, közelebb visz a győzelemhez, és addig? Addig meg 
fogunk maradni ama határok között, melyeket már Simor 
herczegprimás kijelölt nekünk, melyek között a hivők 
nyelvét latin testvéreink is érvényesitik, vagyis rajta le-
szünk, hogy kéznél legyen és magyarul menjen az, a mit 
a nép énekel és a pap fenhangon mond, a többiben pedig 
marad a régi liturgikus nyelv. 

A munkálatok, melyek a liturgikus ' könyvek ma-
gyarra fordítása érdekében végbementek eddig, sajnos, a 
fentieket szintén figyelmen kivül hagyták, és bárha az én 
csekélységem is az építők soraiban volt, be kell ismerni, 
hogy előbb lett elkészítve a ház tetőzete, mintsem az alap 
le lett volna téve. A liturgikon és euchologion majdnem 
teljesen le van fordítva, de a többiből alig van meg 2—3 
századrész, pedig megfordítva kellett volna történni a do-
lognak. Kellett volna, hogy lett volna előbb készen a 
triód, az antologion, az oktoich teljes magyar forditása, 
vagyis az lett volna leforditva, a mit a nép énekel, a mit 
a kórus végez, és éppen ebből van a legkevesebb, az 
egésznek alig számot tevő kis töredéke. 

Es ezzel meg van jelölve a jövő feladata is. A ma-
gyar társadalom erŐ3 mozgalma a magyar nyelv hullám-
gyűrűjét mindig szélesebb körökre fogja kiterjeszteni, 
ezzel a magyar liturgia létjogosultsága folyton erősbödni 
fog, addig pedig, mig ez a processus lassan, de biztosan 
előrehalad, a kiket illet legyenek ra j ta : hogy a kórusbaj 
használt liturgikus könyvek magyar fordítása meg legyen, 
mert az sem egy-két év munkája, hanem évtizedek kel-
lenek reája. 

Aztán ott vannak azok a kérdések, melyeket e lapok 
(a K. L.) ez évi 7-ik számának vezérczikke érintett e czim 
alat t : „Minő legyen a magyar nyelvű istenitisztelet ?" — 
vagyis minő dallamokat használjunk a magyar szöveghez, 
minő hangszereléssel éljünk, megtartsuk-e a régi, az ir-
mologionban használt hanglépcsőt és kulcsokat, vagy 
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át í r juk a régi dallamokat az újonnan használt kulcsok és 
hanglépcsők szeriut? 

Egyszóval a népének, a nép által használt l i turgi-
kus részletek terén is temérdek teendő van, sok kérdés 
vár megoldásra, Van mit tenni a részünkre fenmaradt 
téren is, csak legyen kinek, mert bizony ma sok az aratni 
való, de kevés a munkás. 

Dr Gieswein győri szentszéki jegyző ur eszméjét, 
melyet a „Magyar Állam" hasábjain vetett fel, és mely a 
nemzetiségi színezet elkerülése végett az eredeti görög 
szöveget ajánl ja figyelmünkbe, ha egyébben nem is, de a 
szentségek formáinál és ezek között is első sorban a 
szentmisében az Ur Jézus szavainak hangoztatásánál én 
igen figyelemre méltónak és megszívlelendőnek találom. 

Ezek az én alázatos észrevételeim a kérdés most 
általánosan ismertetett és a hír lapokban tárgyal t helyze-
tére nézve Nincs megbízatásom rá, hogy a klérus nevé-
ben szóljak, de hiszem, hogy az általános meggyőződést tol-
mácsoltam. 

Köteles tisztelettel és engedelmességgel fogjuk tehát 
fogadni a szentszék döntvényeit és ama határok között, 
melyek ezután is megmaradnak számunkra és melyek kö-
zött eddig vajmi kevés lett rendezve, ápolni, fej-
leszteni fogjuk a magyar l i turgiát, hogy előkészitsük 
annak remélt, bizton bekövetkező teljes rendszeresítését, 
szentesítését. 

Faxi t Deus! Melles Emil, 
esp -lelkész. 

IRODALOM. 
Szentek Tudománya kispapoknak és miséspapok-

nak. Dr Nogáll János fsz. püspök, kanonok. Nagyvárad, 
1897. 12-r. V. 350 1. Kapható (közvetetlen megrendeléssel 
f t . dr Vucskics Gyula urnái) 1 fr t , vagy kötve 1 f r t 50 
krron könyvárusi uton 1 f r t 50 kr, vagy kötve 2 fr t . 

Maholnap ötven éve, hogy ez a munka Nogál l 
János tollából megjelent. Most ú j ra átdolgozva jelenik 
meg. Köszönet a méltóságos szerzőnek, cuius mores 
révéra non mutarunt honores, az u j átdolgozás fáradsá-
gáért . Ezt a könyvet minden magyar papnak egészen 
magáévá kell tenni. Csodaszép könyv ez, testvérek, haszna 
pedig csodával határos, ha valaki leiekkel olvassa. 

— j j r Walter Gyula esztergomi főszékesegyházi 
kanonoknak „Üdvözlégy Mária" czimű jeles imakönyve 
hetedik és tetemesen bővített kiadásban most hagyta el a 
saj tót . A páratlan siker, hogy szerző oly rövid idő lefo-
lyása alatt immár hetedszer adja ki a legszélesebb kör-
ben elterjedt imakönyvét, a mig egyrészt élő bizonysága 
ama hő tiszteletnek, rendithetlen bizalomnak, lelkesült 
szeretetnek és törhetlen ragaszkodásnak, melylyel a ma-
gyar mai nap Nagyasszonya iránt viseltetik, másrészt az 
imakönyv jelességről és használhatóságáról is mindenkit 
kézzelfoghatólag meggyőz. A minden várakozást kielégítő, 
és a maga nemében egyedül álló könyvnek tar talma há-
rom részre oszlik. Az első rész nyolcz értekezésszerü, 
nagy gonddal készült olvasmányt foglal magában, me-
lyekben a bold. Szűz tiszteletére vonatkozó igen sok ér-
dekes és hasznos tudnivaló található. A második rész hat 

fejezetben a különféle imákat tartalmazza. A harmadik 
rész az énekeket foglalja magában. Külső kiáll í tására 
nézve a legfokozottabb igényeknek is megfelel. Kötései 
väloban oly mintaszerűek, hogy forgalomban levő ima-
könyveinket mind felülmúlja. Árai a legjutányosabbak. 
Finom angol-vászon kötésben, egyszerűbb diszitéssel 80 
kr ; gazdag táblaaranyozással és aranymetszéssel 1 fr t 20 
kr . Franczia minták után készült egyszerűbb bőrkötésben, 
vörös metszéssel 2 f r t ; rendkívül gazdag diszitéssel és 
aranymetszettel 2 f r t 50 k r ; a legelőkelőbb, eredeti 
franczia kötésben 3 és 4 frt . Rendkívül finom franczia 
bőrkötésben függve hordozható tokkal 6 f r t . Valódi bagaria 
bőrben, függve hordozható tokkal 8 forint. 

A megrendelések egyenesen a szerzőhöz vagy Buzárovits 
Gusztáv könyvkereskedéséhez intézendők. 

Biztosra vesszük, hogy a sok szép és hasznos 
bővítésekkel gazdagodott eme hetedik kiadás nem sokára 
egy u jabb nyolczadikat fog szükségessé tenni. 

= A Liturgikus nye lvekrő l . I r ta Dr. Böhm János 
egri főegyházmegyei áldozópap, főszentszéki ülnök, zsinati 
vizsgáló és a lelkipásztorságtan ny. r . tanára. Kiadja az 
Eg r i Egyházmegyei Irodalmi Egyesület . Eger . Az érseki 
lyceum könyvnyomdája. 1897. 143. és 37 1. 

Az a nagy tudással megirt értekezés foglaltatik 
ebben a könyvben, mely a „Religio-Vallás" ez évfolya-
mának elején jelent meg, megtoldva egy becses okmá-
nyokat tar talmazó függelékkel. 

Tar ta lma : A li turgikus nyelvekről. A szláv l i tur-
gikus nyelvekről. A szláv l i turgikus nyelv további 
sorsa. A trienti zsinat és a népnyelvek. A liturgia 
nyelve a tr ienti zsinat után. A liturgikus nyelv és a 
17. s 18. század egyházpolitikai elvei. Kísérletek a 
18. század végén és a 19. században a nemzeti nyelv-
nek oltárnyelvvé emelésére i t thon és külföldön. A litur-
gia nyelve a magyarországi ruthének uniójára vonat-
kozó okmányokban. A katholikus egyház kebelében lévő 
patr iarkátusok és szertartások. Függeléknek a magyar-
országi egyesült ruthének és románok l i turgikus köny-
vei kijavítására és saj tó alá rendezésére 1773-ban kikül-
dött püspöki bizottság munkálatainak jegyzőkönyve és 
egyéb okmányok járulnak. 

= Megjelent: A k e r e s z t é n y nő. Felolvasási cziklus. 
I r ta s a budapesti kath. kör 1897. évi nagyböjt i estéin 
felolvasta: Rusehek Antal, győri esperesplebános, a Ferencz 
József-rend lovagja. Hogy a gondolatok, melyeket a buda-
pesti kath. körben ez év nagyböj t jén a keresztény nőről 
szerző felolvasott, szélesebb körbe is eljussanak, könyv 
alakjában sajtó ut ján is kiadta azokat. Szívesen hal lgat ták, 
talán szívesen olvassák a tanulságos gondolatokat, s mit 
a jóakarat megalkotott , Isten áldása gyümölcsözővé teszi 
a szivekben. A könyv a következő fejzetekre oszlik: A 
nő hivatása. A gyermek-leány. A hajadon. A hitves nő. 
Az anya. A nő egyedül. Az özvegy. A zárdaszűz. Ára 
csinos kötésben 1 frt , fűzve 50 kr. Az előfizetés posta-
utalványon, a megrendelés levelezőlapon történhetik leg-
alkalmasabban, e czim alatt : Rusehek Antal esperes-
plebános, Győr. De megrendelést, illetve előrefizetést a 
budapesti kath. kör t i tkári hivatala is elfogad (Budapest, 
kath. kör, IV., Szerviták háza). 
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H I V A T A L O S . 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 

folytán Dr Nogáll János felszentelt pergamói czimzetes 
püspöknek és nagyváradi róm. kath. székeskáptalani nagy-
prépostnak az egyház és közügyek, valamint a jótékony-
ság és irodalom terén szerzett érdemei elismeréséül, másod-
osztályú vaskorona rendet díjmentesen adományozom. 
Kelt Bécsben, 1897. évi ápr. 15-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F 
s. k., Báró Jósika Sámuel s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A keresztény sajtó az egyházi szószéken. 

Párisban, a Notre-Dame-de-Victoires szószékén, For t iu t 
dömés atya virágvasárnapján nyilvánosan felhívta hal lga-
tóinak figyelmét a kath. sajtó pártolására. Az Isten 
szolgálásának dicsőségét fej tegette, kifejtve különösen a 
saj tóra vonatkozólag azt, hogy az, az Isten által az 
emberiséghez küldött apostolságnak ezidőszerint nagy se-
gítsége. 

— A Miss Diana névvel folytatot t szédelgés már 
kezd átlépni a szemtelenség legfelsőbb fokára. Nem régen 
olvastuk, hogy miss Diana meghalt . Ezzel akartak vagy 
akar t a vakmerő szédelgő túlesni azon a kudarczon, hogy 
Diana képviselőjét nem tudta a római bizottság elé állí-
tani. Most megint azt olvassuk, hogy Alber tar io áldozópap 
a milanói „Osservatore Cattolicoíl szerkesztője meghívót 
kapot t egy konferencziára, melyet f. hó 19-ére miss Diana 
hirdetett a milanói földrajzi tarsaság dísztermébe. A 215. 
sz. meghívón bemutatot t tárgysorozat szerint maga miss 
Diana is megígérte, hogy beszélni fog s be fogja mutatn: 
eredeti jét a szerződésnek, melyet Vaughan Tamás 
Luciferrel kötött . E g y hollandi lap, a Maasbode f. hó 
26-án Rot terdamban tar tandó ily konferencziának prog-
rammjá t közli. I t t miss Diana kiséretében barátnéja miss 
Edi th és „valószínűleg" egy párisi pap, „miss Diana egyik 
legjobb barátja, abbé Josepff" (sic) fog állítólag megjelenni. 

— Rómából, érkezett tudósítás szerint őszentsége 
az uj bibornokjelölthöz, kiket a húsvéthétfői consistorium-
ban publikált, a pápai udvar következő főpapjait küldi ki 
a bíborszínű föveg átadása vége t t : a lyoni érsekhez mgre 
Ciocci szertartásmestert , a roueni érsekhez mgre Croy 
szolgálatot tevő titkos kamarást , a compostellai érsekhez 
mgre Yay P é t e r t ; a rennesi érsek azt a kegyet kérte ki 
magának a pápától, hogy neki a biretumot mgr Griffin 
hozza el, ki a párisi egyházmegye papja. 

— London lakossága. Az elmúlt évben a statisztikai 
adatok szerint az a rgol fővárosnak 4,421.955 lakosa volt. 
79,738 házasságot kötöttek, 135,796 gyermek született, 
69 536 fiu és 66.260 leány. A halálozások száma 81,979 
volt, 42, 214 férfi és 39.765 nő balt meg. Az angol fő-
városban tehát a születések száma 54 000 el multa felül 
a halálozásokét. Ugyanez idő alatt egész Francziaország 
c«ak 30,000 lélekkel szaporodott. 

— Mária-kongregáczió Egerben. 199 éve, hogy 
a": egri gymnásiumi i f júság megalakítot ta az első tár-
sulatot a B. Szűz tiszteletére. Fenesy György egri püspök 
volt a Rectora. A mostoha viszonyok megszüntették a 
társulatot. Ez évben az egri gymnásiumi lelkes tanári 
kara és i f júsága újból életbe léptették a társulatot . Dr 

Samassa József egri érsek ur az ottani főgymnásium 
Mária-kongregácziójának a fővédnökségét illetőleg eléje 
terjesztet t kérelmét kegyesen teljesité. Márczins 21-én 
kelt s a gymnásiumi igazgatóhoz intézett leiratában a 
többi között a következőket tudat ja : „ . . . a kongre-
gáczió fővédnökségét ezennel elfogadom, főpásztori áldá-
som mellett buzgón óhajtva, hogy a kongregácziónak az 
elnök jelentése szerint már is örvendetesen megindult 
munká já t az i f júság valláserkölcsi életének emelésére s 
megszilárdítására az Ú r bőséges kegyelme tegye állandó 
sikerekben gazdaggá." 

— Katholikus hité letünk örömhirei. Kettőt jegy-
zünk fel ez alkalommal. Az egyik eset ama fiatal juris 
doktoré, a ki lelkiismeretével nem tudta összeegyeztetni, 
hogy részt vegyen egy kath. pap fölött való ítélkezésé-
ben, mikor ezt kath. hite megvallásáért vonták pörbe. 
Neve e gyémánt jellemű hitvallónak dr Horváth István, 
a ki törvényszéki segédjegyzői állásáról mondott le Bu-
dapesten s a fényes birói pályát hagyta el inkább, mint-
sem hogy kath. hite ellen vétsen. A másik örömhir Sza-
badkáról érkezett . Jámbor Pál, az apostata pap, bűnbá-
nólag s bocsánatot kérve, visszatért az anyaszentegyház 
kebelére meghalni. Nincs is ám igazán, se szebb, se meg-
nyugtatóbb halál, mint annak a mennyből származott édes 
anyának a szivén, a ki minket az üdvösségre, az örök 
boldogságra Krisztusban ujjászült . 

— A b é c s i Leo-Gesel l schaft , mint katholikus tudós 
társaság vagyis akadémia, erős lépésekkel halad előre. 
Négy szakosztályból áll eddig, a következő sorrendben : a) 
irodalom és művészet, b) bölcselet és theologia, c) tör-
ténelmi tudományszak, d) jogi és társadalmi tudományok. 
A tagok száma 1896-ban 1444-ről 1650 re emelkedett. A 
szépirodalmi osztály egyetemes szépirodalmi könyvtár 
czime alatt a világ hírneves költőinek müveit készül 
bemutatni. Eddig Calderon, Brentano, Stifter, Shakespeare, 
Sophocles bemutatása van eldöntve. A jogi és társadalmi 
tudományok osztályában Berger báró nyilvános jellegű 
felolvasásokat rendezett a munkásoknak a haszonban való 
részesítéséről. Nagy súlyt fektetnek a ker. művészet mű-
velésére is. E végből megülték Torquato Tasso jubileu-
mát és Liszt Krisztus orator iumát előadták. Az osztrákok 
messze há t rahagynakbennünketmindentéren .A híres császár-
város polgármesteri székében Lueger ül, a ki székfogla-
lójában egyik főteendőjének a templomok szaporítását 
jelentet te ki, — Bécsben, a hol annyi sok szép templom 
van már most is ! Nálunk a zsinagógák szaporodnak. 

— A kath egyesületek első egyházmegyei meg-
bizottja, vagyis felügyelője. A mult évben megtar tot t kath. 
egyesületek orsz. kongreszszusának egyik óhajtása vala, 
hogy minden főpásztor nevezne ki egyházmegyéje székhe-
lyén egy ügybuzgó papot, a „congregationum, fraterni-
ta tum ac sodalitorum piorum consultor" czimével, ki 
egyesületi ügyekben felvilágosítással szolgálna a hozzá 
fordulóknak és gondozná őket a főpásztor nevében. Ez 
óhajtásnak legelsőnek adott megvalósulást Dessewffy 
Sándor csanádi püspök, kinevezvén az összes kath. egye-
sületek egyházmegyei megbízottjává Geiger Alajost, kinek 
eddig is kiváló érdemei valának az egyesületi tevékeny-
ség felvirágoztatása körül. Hálás örömmel üdvözölvén e 
nagyfontosságú te t tér t a csanádi egyházmegye nagynevű 
főpásztorát, szivünkből kívánjuk, hogy a legelső kath. 
egyesületi egyházmegyei megbízott ur működését Isten 
áldása kisérje s munkálkodása korszakalkotó legyen a 
kath. egyesületi élet történetében. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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De baptízm© ab haeretieis collato. 

A „M. Á.u mult évi folyamában Gerebenics 
Sándor ur fölszólalt, hogy történjék intézkedés 
az iránt, hogy a protestánsok által kereszteltek, 
ha a kath. egyházba térnek, újra megkeresztel-
tessenek legalább is sub conditione. Ezt irta a 
főrendiház minapi szavazásának benyomása alatt, 
a mikor is az ott megjelent összes protestáns 
„püspök" urak a kormány mellett szavaztak s 
igy indirecte bevallották, hogy a keresztség nem 
nyom eltörölhetetlen jelt a lélekre. Gr. S. ur igy 
következtet: az a prot. pap, kinek nincsen 
helyes hite a sz. keresztségről, a keresztség 
kiszolgáltatásakor könnyen elhanyagolja akár a 
kellő materiát, akár a formát, akár az intentiót. 
S ha e három közül az egyik hiányzik, akkor a 
keresztség érvénytelen. Ergo . . . .! 

Nincs szándékom, most sok elvi deductióba 
ereszkedni. Köztudomásu dolog, hogy Olaszország-
ban, Amerikában és másutt is rendesen sub 
conditione megkeresztelik a megtérő protestán-
sokat, hacsak minden kétséget kizáró bizonyság 
nincs a mellett, hogy az illetők érvényes kereszt-
ségben részesültek. Igy beszéli azt Hurter Frigyes 
(Geburt und Widergeburt), hogy őt examinálták, 
Schafíhausenben mikép keresztelnek a kálvinisták; 

s miután elmondotta nekik, megnyugodtak és őt 
nem keresztelték sub conditione. 

I t t csak két esetet akarok emliteni, a mely 
Gr. S. ur aggodalmait igazolja. Az egyik a dunán-
tuli vidéken történt. Neveket nem akarok emli-
teni. Egy prot. pap, egy kath. bába bizonysága 
szerint, ki azt több izben saját szemeivel lát ta 
és a kath. papnak elmondotta, a csecsemőt a 
hideg víztől megkimélendő fejére tar tot ta bal-
kezét s jobb kezével arra öntötte a vizet, mely 
a kézről lefolyt a medenczébe anélkül, hogy a 
csecsemő testét érintette volna. 

A másik Erdélyben fordult elő. Egy katho-
lizáló nő nem akarta megkereszteltetni két gyer-
mekét abból a szándékból, hogy majd akkor, ha 
ő áttér, a kath. pap által megkeresztelteti őket. 
Eközben az egyik három éves lett, a másik 
nyolcz hónapos. Megtudván ezt a luth, papok,, 
minden uton módon, végre fenyegetések utján 
rávették a nőt, hogy gyermekeit megkeresztel-
tesse. Eljött a tiszteletes, mert házi keresztelő 
volt. A keresztanya tar tot ta a nyolcz hónapost, 
a háiom éves a szomszéd szobában játszott. Az 
anya ekkor a paphoz fordul e kérelemmel: 
„Tessék egy kissé várni, el hozom a másikat isr 

egyszerre lehet keresztelni." „Oh ne tessék bán-
tani a kis leányt, ez, t. i. a nyolcz hónapos 
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leöntése, mind a kettőnek elég; igy is jól van!" — 
Az asszony később Bécsben meg is kereszteltette 
a leányt. 

A sz. ügy érdekében fölöttébb szükséges, 
hogy az ily esetek a kath. papság tájékoztatá-
sára napvilágra kerüljenek. S azért, ha valaki 
tud, ne röstelje közzé tenni. + 

Marsovszky Endre beszéde 
a képviselőház márcz. 5 iki ülésében. 

T. ház ! Azon kellemes helyzetben vagyok, hogy 
megígérhetem, miszerint igen röviden szólalok fel, mivel 
az előttem szólott szónokok már elmondották javarészben 
azt, a mit én elmondandónak tartok. Legyen szabad nekem 
mégis néhány megjegyzést tennem ahhoz, a mit Marjay 
t. képviselőtársam elmondott a lelkészkedő alsó papság 
sanyarú helyzetéről. Azok mind igaz tények, a melyeket, 
ő elmondott és én azon véleményben vagyok, hogy az 
állam kötelessége ott, a hol annak szüksége fenforog, a 
lelkészkedő alsó papságot támogatni, tekintet nélkül a 
valláefelekezeti különbségre. 

Én csak egy feltételt kötök hozzá, és ez az, hogy 
az államnak segélye ne zárja ki az illető vallásfelekezet-
nek szabadságát és ez által ne vigyük be újra a politikát 
az egyházakba és a vallásba. 

Ezután legyen szabad áttérnem egy igen fontos 
kérdésre, melyet az előttem szólott t. képviselő ur már 
oly helyesen elmondott, értem a közoktatás államosításá-
nak kérdését. En tökéletesen osztom, a miket a t. kép-
viselő ur elmondott és csak örömömet akarom kifejezni 
a felett, hogy a szabadelvüpárt ily oszlopos tagja ugyan-
azon tanokat hirdeti, melyek a mi meggyőződésünk szerint 
egyedül helyesek. 

Elismerem, hogy vannak oly felekezeti iskolák, 
melyek ugy a tanügyi eredmény, mint a hazafiság tekin-
tetéből kifogásolhatók, de ezek mind oly kérdések, melye-
ket meggyőződésem szerint az állam orvosolhat a nélkül, 
hogy az egyénnek, a társadalomnak, a felekezetnek 
szabadságába belenyúlna az által, hogy az oktatást 
államosítja. 

Es ezek után t. ház, legyen szabad áttérnem egy 
igen fontos kérdésre, mely Magyarország katholikus tár-
sadalmát igen közelről érinti és ez a katholikus autonómia 
kérdése. E kérdés veleje azon fordul meg, hogy az 
1848-iki alkotmány változásnál a katholikus egyház meg-
szűnt államvallás lenni és hogy ennek daczára a katholi-
kus egyház ügyeit még most is az állam kezeli annak 
daczára, hogy a parlamenti kormányrendszer folytán az a 
kormányhatalom már nem katholikus jellegű, mint volt 
1848 előtt, hanem felekezetlen és mögötte áll a felekezet-
nélküli parlament. 

Az 1848: XX. t.-cz., midőn a kath. vallást állam-
vallási jellegétől megfosztotta, adott a kath. egyháznak 
egy jogot, midőn kimondta a vallások egyenjogúságát és 
kölcsönös viszonosságát. Ez az a jog, hogy a kath. egy-
ház épp ugy, mint a Magyarországon létező többi egy-
házak belügyeit tisztán maga intézhesse és hogy ügyeibe 

más, az egyházhoz nem tartozó elemek és egyének be ne 
folyjanak. Ezt követeli az egyházaknak megadott szabad-
ság, a méltányosság, és ez oly jog, t. ház, melytől a kath. 
társadalom el nem állhat. 

A kath. egyháznak vannak alapitványai, vagyonai, 
alapjai és egyéb javai, melyek kezelésébe a kath. embe-
rek, mint ilyenek be nem folyhatnak. Ezek kezelése sok 
tekintetben hiányos. Kifogásolni való, és már ezek szem-
pontjából is okvetlenül szükséges az autonómia létesítése. 

T. ház ! Van én előttem még egy szempont, mely 
az autonómia létesítését elengedhetetlenné teszi és ez a 
katholikus egyház szabadsága, mely kizárja azt, hogy 
más vallásfelekezetüek befolyjanak a katholikus egyház 
ügyeinek intézésébe. A mily kevésbbé szabad a protes-
táns felekezetek magánügyeibe befolyni'más vallásuaknak, 
épp oly határozottan követeljük mi, hogy a mi ügyeink-
be is tisztán mi folyjunk be és azokba más vallásúak be 
ne folyjanak. 

T. ház ! Harmincz éve várjuk már a katholikus 
autonómia létesítését és íme most, midőn azt hittük, hogy 
elkövetkezett annak megvalósítása, szomorúan kell 
tapasztalnunk, hogy a t. miniszter ur kijelentette, hogy 
nem helyezheti egyelőre kilátásba az autonómia létesítését, 
azért nem, mert izgatottság van a katholikus világban. 

Hát igen t. miniszter ur, ezt elismerem, de engedje 
meg viszont nekem, hogy kijelentsem azt, miszerint azon 
izgatottságot e czélért feláldozni nem lehet, a katholi-
kusok nem mondhatnak le arról a törekvésekről, hogy 
azokat az egyházpolitikai törvényeket, a melyek hitbeli 
meggyőződésükkel ellenkeznek, alkotmányos és törvényes 
uton megváltoztassák. (Helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 
És itt e helyen legyen szabad most egy váddal foglal-
koznom, a melylyel igen gyakran találkozunk. (Halljuk !) 
Azt mondják, hogy a néppárt belevitte a vallást a poli-
tikába. Nos, kérem, ha a közgazdasági kérdésekről van 
szó például kereskedelmi szerződésről, kvótáról, vámról, 
akkor nem a kereskedelmi érdekek, nem a gazdasági érdekek 
azon motívumok, melyek azeg jes polgárok politikai állás-
foglalására döntő befolyást gyakorolnak ? És akkor, mikor 
arról van szó, hogy az állam oly politikát követ, oly 
törvényeket hoz, melyek mélyen érintik a hitbeli meg-
győződést, akkor nem természetes dolog-e az, hogy ezek 
a motívumok is befolyást fognak gyakorolni a politikai 
alakulásokra ? (Igaz ! Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) 

Hát t. Ház, nem természetes dolog-e, hogy azok a 
honpolgárok iparkodni fognak oly utakat keresni, a melye-
ken az ő meggyőződésük szerint a hitbeli meggyőződés 
és az állami törvények, az állami politika összeegyeztet-
hetők lennének. (Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) 
Én azt tartom, hogy ez sokkal helyesebb és sokkal haza-
fiasabb politika, mint az, a mely ily esetekben vissza-
vonul és belsőleg viseli el e dolgokat, mert mi igenis azt 
akarjuk, hogy hazánk törvényei és vallásunk törvényei ne 
álljanak egymással ellentétben. (Ugy van ! a baloldal 
hátsó padjain.) Hanem elismerem azt, t,. ház, hogy van e 
két fogalomnak : vallás és politika, oly összeköttetése, a 
mely igenis káros és az államra nézve veszélyes, ez pedig 
az, a midőn a politikát viszik bele az egyházba, a vallási 
kérdésekbe. (Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) És, 
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sajnos, ezt tapasztaljuk már régóta, mert bizony meg 
kell vallanunk, hogy egyházunk belügyei kezelésénél, a 
javadalmak betöltésénél ez a politika igenis nagy szere-
pet játszott, még pedig épp ugy hazánknak, mint egyhá-
zunknak ártalmára. (Ugy van ! a baloldal hátsó padjain.) 
Es, mondom, t. ház, ez az a szempont, a mely minket 
arra kényszerint, hogy a katholikus autonómia sürgeté-
sétől el ne álljunk. 

T. ház, lehetetlen a katholikus autonómiáról szólni, 
hogy ez alkalommal meg ne emlékeznénk a legfelsőbb 
kegyúri jogokról. Nos, magam részéről ebben nem látok 
nehézséget, sőt ellenkezőleg azt tartom, hogy ez a katho-
likus egyház szabadságának egyik legerősebb biztositéka. 
(Ugy van! a baloldal hátsó padjain.) Es én azt tartom, 
hogy a Iétesitendő autonómiának e köré a jog köré kell 
csoportosulnia, a legfőbb kegyúri jog kell, hogy képezze 
a leendő autonómiának a gerinczét, a csontvázát. De 
éppen azért, mert mi e jogot fontosnak tartjuk, nem lehet 
közömbös ránk nézve azon mód, a melyen e jogot 
gyakoroljuk. Es e tekintetben legyen szabad megjegyez-
nem azt, hogy én e jog ma divó gyakorlatát nem tartom 
törvényszerűnek, hanem a törvénynyel ellenkezőnek és a 
katholikus egyházra sérelmesnek; mert az 1848: III. t.-cz. 
75. §-a ez ügyekre vonatkozólag azt mondja, hogy azok 
egyenesen ő felsége személyét illetik és csak az illető 
miniszter ellenjegyzését köti ki, holott a többi összes 
kormányzati ügyeket a 6. §-ban az öszminiszterum által 
elintézendőnek mondja. 

Már pedig manap sajnosan tapasztalja, hogy a leg-
főbb kegyúri jogok gyakorlatára nézve nemcsak az illető 
szakminiszter, a kultuszminiszter ur, hanem az öszminisz-
terium s annak mögötte álló ko rmánypárt nagyon is 
nagy befolyást gyakorol. (Ugy van ! balfelől.) En azt 
tartom t. ház, hogy a katholikus autonómia utján lehet 
egyedül e bajon segíteni; azt tartom, hogy az van hivat-
va egyházunk szabadságát megvédelmezni és azért kérve 
kérem a miniszter urat, hogy ne tartózkodjék ennek 
sürgetésétől, mert az izgatottság, szereny nézetem szerint, 
csak akkor veszélyes, ha az nem talál alkotmányos, tör-
vényes intézményeket maga nyilvánulására. De hogyha 
megvan az ily intézmény, ha ott a létező bajok és 
panaszok orvoslása iránt föl lehet szólalni : akkor azt 
hiszem, ez a legbiztosabb és legigazságosabb ut ezen 
izgatottság csillapítására. 

Az, t. ház, hogy az autonómia minő legyen, milyen 
legyen annak belszervezete, nézetem szerint, nem tartozik 
ide, mert az a kath. társadalomnak s a kath. egyháznak 
tisztán magán ügye; mi csak ismételve kifejezhetjük és 
hangoztathatjuk kívánságunkat é3 én is ismételve kérem 
a t. miniszter urat, hogy fontolja meg a dolgot és ne 
tartózkodjék ezeknek keresztülvitelétől. 

Es most legyen szabad beszédemet egy idézettel 
berekeszteni. (Halljuk! Halljuk!) Nem Plátóból veszem, 
hanem a t. kormánypárt oszlopos tagja mondta ezeket, 
az igen t. előadó u r ; ő ugyanis még régebben — azt 
hiszem — még ellenzéki korában (Mozgás és zaj a 
szélsőbaloldalon (Hall juk! Halljuk!) ezeket mondotta: 
(olvassa) „Elég azonban az a jelzés, hogy mi katholi-
kusok ma kérjük az autonómiát. A t. kormánytól függ : 

megadja-e, vagy nem ? De kijelentem, hogy ma még 
kérünk és a kormányt, mely mindig hangoztatni merte 
azt, hogy a vallások között békét akar, kérem, iparkodjék 
mielőbb ő felségétől az elaborátum szentesitését ki-
nyerni, mert ha ma még kérünk is, de holnap már 
követelni fogunk." (Élénk helyeslés a baloldal hátsó 
padjain.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 28. A hires »magyar vallás" csődöt 

jelentett he. — 
A protestáns vallásnak két főelve vagyon. Az egyik, 

az előre tolt, a szent irás. A másik, a szent irás értelme 
fölött titkon döntő, az egyéni tetszés korlátlan szabadsága. 
Ez a fő-fő protestáns hitelv ; a szent irás csak díszlet, 
staffage. 

1895-ben, a hires „magyar valláson" levők legfőbb 
embereinek kézzel-lábbal való dolgozásával sikerült végre 
Magyarország corpus jurisába beleczikkelyezni a legfőbb 
prot. hitelvet legfőbb állampolitikai vallásügyi jogelvvé, 
vagyis a magyar állam egyik alaptörvénye gyanánt ki-
mondatott az, hogy Magyarországban mindenki egész 
szabadon válogathat a vallások között, vallhat bármely 
hitet, követhet bármely vallást. S mikor az egyéni tetszés-
nek ez a korlátlan szabadsága, az ördöggel szövetkezett 
Kossuth Lajos uszitásával, kimondatott, a magyar protes-
tantizmus, kivált pedig az a hires „magyar vallás", való-
sággal uj jorgott örömében. Hegyen völgyön nem hallatt-
szott egyéb mint örömujjongás, hogy végre valahára vége 
szakadt a középkori „sötétség"-nek, a „hitkényszer"-nek, s 
uralmát elfoglalta a protestantizmus nagy vivmánya és 
dicsősége, — a lelkiismeret és vallás szabadsága. 

Még másfél esztendő sem telt le azóta, és a mámor-
nak ime vége. A magyar protestantizmus — nem kellett 
hozzá csak néhány hónap, — azon vette magát észre, 
hogy a törvénybe beerőszakolt legfőbb hitelve, az egyéni 
tetszés szabadsága, tönkre teszi, még pedig rohamosan 
őt magát, és pedig őt magát első sorban és egyedül. Ez a 
kijózanodás rettenetes elhatározásra vitte rá a „magyar 
vallás" embereit. 

Két ily elhatározás került rövid pár nap atatt a 
nyilvánosság elé. Az egyik a prot. „Szabad Sajtó" 
czimű lapban látott napvilágot s nem egyebet foglal 
magában, mint azt a vérszomjas kivánságot, hogy 
azt a világraszóló vallásügyi reformot, melylyel az 
„óriások kebinet"-je, a Szilágyi Csáky-Wekerle-féle kabi-
net boldogította ezt az országot, s a melynek millé 
náris kiállításban való megbámulására az egész világ sza-
badelvüsége ide özönlött össze mihozzánk, — borzasztó — 
meg kell csonkítani, vagyis ki kell belőle metszeni çppen 
az egésznek a léikét, a híres „vajlásszabadságot", mert az 
felekezetlenségre vezet rohamosan, az pedig rohamosan 
veszélyezteti a híres „magyar vallás" dicső létezését. 

A másik rettenetes eltökélés a protestáns legfőbb 
hitelv uralkodásának ellensúlyozására a protestáns tábor 
részéről a siklósvidéki ev. ref. egyházi értekezletből a buda-
pesti „Prot. egyh. és isk. Lap"-ban jött napvilágra, és 
nem kevesebbet foglal magában, mint azt az elhatározást., 
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hogy te, magyar állam, ha azt akarod, hogy az ev. ref. 
vallás fennálljon, vedd át rögtön az egészet a saját számládra; 
rögtön, mert már 10—15 év múlva nem lesz mit lelkek-
ben átvenni, akkor már csak a paplakok és templomok 
falai fogják hirdetni, hogy volt i t t egy hires „magyar 
vallás", a mely háromszáz évig élt i t t és száján mindig a 
szabadságot hordta, de mikor aztán az ő hires vallás-
szabadsága komolyan azt kezdte mondani, hogy hát legyen 
a kivánt szabadság valósággá, a hires „magyar vallás" 
egyszerre elkiáltotta magát , hogy : ja j , megáll jatok, az én 
szabadságelvem az engem megöl ! Állam, szabadíts meg 
engem az én szabadságomtól, mert az engem megöl ! 

Ha a magyar népnek, a magyar nemzetnek még 
most sem nyílik meg a szeme s még ezek után sem 
lá t ja be, hogy az a hires „magyar vallás" az a híres 
protestáns vallásszabadság, nem az ő természetéhez van 
szabva, nem gyarapodására és jólétére, hanem vesztére 
szolgál : akkor nem tudom, mikor fog bekövetkezni ehhez 
hasonló kedvező idő az okulásra. 

A magyar kath. klérus pedig pótolhatat lan mulasztást 
követ el, ha ezt az alkalmat fel nem használja, ha világot 
nem gyúj t a magyar nemzet lelke előtt annak a kérdés-
nek a megvilágítására, hogy mi az — igaz vallás?! 

? ? 

Kalocsa, ápr. 25. Püspökszentelés. — 
Ivánkovics János rozsnyói püspököt ma szentelte 

föl az itteni székesegyházban C'sászka György érsek ur, 
Desseívffy Sándor csanádi püspök és Majorossy János 
tinnini fölszentelt püspök urak és nagyszámú papság 
segédkezésével. Az u j püspök fölszentelésén a rozsnyói 
egyházmegye képviseletében t izenkéttagu küldöttség vett 
részt Podhraczky István dr prépost-kanonok vezetésével. 
Küldöttségileg képviseltette magát Szeged városa is, mint 
a püspök szülőhelye ; a csanádi egyházmegye képviseletében 
Kun László kanonok és Kiss János dr budapesti egye-
temi tanár jelentek meg. 

A fölszentelés ünnepe ma reggel kilencz órakor 
kezdődött. A papság fölvonulása az érseki palotából 
a székesegyházhoz a szép tavaszi időben impozáns volt. 
Zúgtak a város összes harangjai . A székesegyház körül 
levő téren óriási közönség sereglett össze. A templomban 
az Ecce sacerdos magnus hangja i mellett vonultak föl a 
szentélybe, és kezdetét vette a mise, mely alatt a konszek-
ráczió a szokásos magasztos szertartások közt ment végbe. 
Mise után az u j püspök áldást hintve ment végig a 
székesegyházban s felszentelése napjának emlékére a 
szegények közt jelentékeny alamizsnát osztott szét. A szer-
tar tás után a papság által kisérve visszament az érseki 
palotába, hol a küldöttségek és egyesek tisztelgését 
fogadta. 

Délben fényes lakoma volt az érseki palotában. 
Császka érsek fölköszöntötte a királyt, a pápát és az u j 
püspököt, kit huszonhét év előtt ugyanabban a székes-
egyházban szenteltek pappá. Ivánkovics János püspök 
először Császka érseket, mint fölszentelőjét, azután Dessewffy 
és Majorossy püspököket köszöntötte föl. 

A rozsnyói egyházmegye nevében Podhraczky dr 
odavaló kanonok mondott felköszöntőt, mely nagy hatást 

keltett . Wlassics Gy. miniszter üdvözletét Várady Á. 
dr,az osztálytanácsosi állásban Ivánkovics utódja,tolmácsolta. 
Szeged nevében Rainer főkapitány, a csanádmegyei pap-
ság nevében Kiss J . dr szóltak. Ad multos annos ! 

Ungvár, ápri l 25. A nagyhét székesegyházunkban. — 
A böjti időszak befejező napjaira előirt egyházi 

szertartások a hivek nagyszámú részvétele mellett meg-
hatóan folytak le székesegyházunkban. — Virágvasárnap-
ján feltűnően számosan járu l tak a sz. gyónás és áldozás 
szentségeihez. — Nagycsütör tökön a szentmisét a kápta 
lan és a gremiálís papság conczelebrálása *) mellett fényes 
segédlettel a püspök ur ő méltósága mondta, aki mise-
közben a bérma-olaja t is megszentelte, mise után pedig 
a szokásos lábmosási szertartást végezte. Ugyanenap esté-
jén olvastattak a Krisztus Urunk szenvedéseit tartalmazó 
evangéliumok. Nagypénteken délután Krisztusnak sirba-
tétele valóban szivet-lelket megindítóan ment végbe. A 
hölgykarral bővített székesegyházi énekkar, kifejezésteljes, 
gyönyürü zenéjü ének-darabjai nagyban hozzájárultak az 
áhítat érzelmének fokozásához. Különösen megható volt 
Kelen Irma és Vaszócsik Emma kisasszonyok művészi 
színvonalon álló, arimathei sz. József siralmát visszaadó 
ének-kettőse. A szertartás befejeztével Firczák Gyula 
püspök ő méltósága lépett a szószékre és apostoli ben-
sőséggel, - s a aála megszokott szónoki lendülettel ecse-
tel te a kereszténység és az egész világ e nagy napjának 
jelentőségét, a megváltás genesisét, kimutatva, hogy egye-
dül a kereszténység az, a mely az emberiségnek oly szé-
les körben hiányzó boldogságot és megelégedettséget 
megszerezni és biztosítani képes. A körmenet a kedvezőt-
len időjárás miatt csak a templom belsejében tar ta-
tot t meg. 

Freiburg (Svá jcz . ) Canisius-jubileum. — 
Az itteni püspök feliratban fordult XIII . Leo pápához 

és arra kérte a szent atyát , hogy a freiburgi egyházmegye, 
de valamennyi egyházmegye számára, a hol b. Canisius 
Pé te r jubi leumát megülik, nagy kiváltságokat és búcsúkat 
engedélyezzen. 

Eme, korunkra nagyon jótékony jubileum men-
nél ünnepélyesebb megütésének mozgalma egyre na-
gyobb hullámokat kezd verni. Több püspök már 
kijelentette, hogy főpásztori levelet fognak kiadni és 
ünnepélyeket fognak elrendelni. A svájczi püspökök együt-
tes főpásztori levélben fognak a svájczi kath. néphez 
szólni és püspöki konferencziájokat b. Canisius sirján 
fogják megtartani . Az országos svájczi Pius-egylet felhí-
vást kapot t a püspököktől, hogy a nagy apostol sír já-
hoz zarándoklatokat rendezzen. Augusztus végén vagy 
szeptember elején lesz a svájczi katholikusok első nagy-
gyűlése, szintén Freiburgbán, b. Canisius sírjánál. A 
nemzetközi kath. tudományos kongresszus szintén Frei-
burgban aug. 16—21 a. fog ülésezni. „Németország 

*) Ez az u. n. társas mise a keleti egyház ritusában A nyu-
gati egyházban is régente a papság együtt mondta a misét a püs 
pökkel. Innen van a mise Canonjában a többes számú beszéd egész 
a mai napig, például, Te . . . suplices rogamus, Tibi offerimus stb. 

A szerk. 
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16 ik századbeli legnagyobb tudósának" centenáriuma 
bizonyára sok tudóst fog az egész világról Fre iburgba 
vonzani. 

Konstanzban és breisgaui Freiburgban már f. évi 
január hóban fényes Canisius-ünnepélyek ta r ta t tak . Mind 
a két helyen Kleiser kanonok mondott ünnepi beszédet 
svájczi Freiburgból . Mind a két helyen elhatározták, hogy 
zarándoklást szerveznek a németek második apostolának 
sirjához. Breisgaui Fre iburgban az érsekség káptalani 
vikáriusa, dr Knecht, a Mária-kongregácziók tagjaihoz 
intézett külön felhívást, hogy a zarándoklatban számosan 
vegyenek részt, és ebben a jubiláris évben kiváló buzgó-
sággal támogassák a Bonifáczius-egyesületet. 

Mainzban febr. 13-án a Canísius-egyesület nagy bizott-
sága ülést ta r to t t és elhatározta, hogy egész Németor-
szágból rendez zarándoklatokat Fre iburgba . Németalföld-
rő l szeptember hónapra 300 zarándok jelentkezet t t . Már-
czius hónapra tudvalevőleg a szent atya általános ima-
szándékul „b. Canisius jubileumi ünnepét" tűzte ki. Jézus 
szentséges szivének 17 nyelven megjelenő követe tehát 
egész márczius alatt, az egész világon, Németország második 
apostolának dicsőségét hirdette. Az ünnepnek külön 
folyóirat áll rendelkezésére. Czime: „Canisius-Stimmen." 
Megrendelhető Konstanzban, a folyóirat külön nyom-
dájában. 

A Canisius-jubileum tar tama az 1897. julius 1-től 
1898. nov. l - i g terjedő időre van kiszabva. Több nem-
zetközi kath. kongresszus tar tása ez idő alatt biztosra 
vehető, ugy hogy az u j müncheni nuntius a Canisius-jubileum 
jellemzését nagyon jól eltalálta, midőn ezt mondá r ó l a : 
„Nekem ugy látssik, hogy ez a jubileum a Jcatholilcus 
gondolkodás és élet rendkivüli megnyilatkozása és valóság-
gal gondviseléses esemény lesz.* 

Róma, ápr. 20. A Vatikánból. — 
A legjobb forrásból merítve jelenthetem, hogy a f. 

hó végére tervezett consistorium számára 8 bibornokká 
való kreálás volt tervbe véve : 3 olasz, 3 franczia, 1 spa-
nyol és 1 osztrák. A franczia bibornok-jelöltek közöl 
kettő „de couronne", egy „de curie." l ) Ugyancsak a 
legközelebbi consistoriumban Mazella bibornok, a híres 
dogmatikus a palestrinai bíboros püspökségre fog elő-
épni. A szent Collegium dékánja, Oreglia di santo 

Stefano, jelenleg 69 éves, 24 év óta tag ja a szent colle-
giumnak. Maga a pápa investiálta méltóságába, mely-
lyel érseki pallium jár . A tárgyalások Szerbiával Concor-
datum kötése iránt befejezésökhöz jutot tak. Az apostoli 
szentszék püspökséget állit fel Szerbia számára. Mennyire 
szivén viseli a szent atya a papság tudományos művelő-
désének az ügyét, ismét bebizonyította az által, hogy a 
vatikáni papnevelő intésetet (seminarium vaticanum), a 
római papság és más olaszországi egyházmegyék papsága 
számára, egyetemi rangra emelte, vagyis anyagilag, szelle-
mileg ujjá-szervezte és doktori fokozatok osztogatására 
jogosította fel. A pápa Parocchi bibornokot a minoriták 

') Legújabb hirek szerint a kreálások száma 10 vagy 11 lesz. 
A szerk. 

protektorává nevezte ki. I t t hire jár , hogy Richard 
bibornok, párisi érsek, a párisi commun által 1871-ben 
agyonlövetett papi tűzök boldoggá-avatásának előzetes 
vizsgálati e l járását már megindítot ta . Május 27-én nagy 
szentté-avatási ünnepélyt ta r t ő szentsége. Egyetemes 
jubileumi bucsu engedélyezése is várható ez alkalomból. 

0 szentsége egészségi állapotáról mgr. Merry de 
Val, a ki a pápa szolgálattevő kamarása, minap azt 
mondo t t a : „Testileg ő szentsége igen gyenge és a mozgás 
nagyon nehezére esik ; de szellemileg oly erős most is, 
mint volt eddig mindig. A szent atya minden ügyét maga 
végzi, és a legnehezebb kérdések fölött oly világos és 
biztos látással uralkodik, mint bármikor ezelőtt. Az ő 
áth?tó figyelmét nem kerüli ki semmi." 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 

Kérelem a ít. paptársakhoz. 
Ha van nép, melynek a nagy hitszakadásból való 

megtérése igen kívánatos a lelkes katholikusok előtt : ugy 
ez mindenesetre az angol nép, mely a világnak legmoz-
galmasabb népe, igazi világnép, mely előtt nincs akadály 
e földön. Nyelvüket ugy 120 millió ember, tehát az embe-
riségnek csaknem tizedrésze beszéli. Alaposságuk, művelt-
ségük, vallásosságuk, az igaz hit től való elszakadás mellett 
is, sok tekintetben dicséretes és követelésre méltó. Ha e 
nép tisztán katholikus lesz, mint egykor volt, nagy mér-
tékben közeledik a megvalósuláshoz Üdvözítőnk sz. 
jövendölése: „Egy akol leszen s egy pásztor." E szép 
czélnak elérésére törekszik a „Megváltásról nevezett 
Miasszonyunk" czimű imatársulat , mely Angolországon 
kívül is el van terjedve, s buzgó terjesztői most azon 

I fáradoznak, hogy Magyarország hi thű katholikusait is 
I megnyerjék e szándéknak, s innen is szerezzenek imatár-

sulati tagokat . Mivel általános czélja e társulatnak az, 
hogy a megváltás érdemében, gyümölcseiben minden 
embertársunk részesüljön, különös czélja pedig, hogy kivált 
az angol nép visszatérjen az igaz h i t r e : ugy hiszem, min-
den jólelkű kathol ikus csatlakozhatik s fe la jánlhat ja 
imádságát , e czélra elmondván naponkint eme búcsúkkal 
is gazdagított imá t : 

„ Jézus, térítsd meg az angolokat, Jézus könyörülj e népen ; 
Üdvözlégy Mária stb. Megváltásról nevezett Miasszonyunk, könyö-
rögj érettünk. Sz. Gergely pápa, könyörögj érettünk. Angolország 
sz. vértanúi, könyörögjetek érettünk. (Minden elmondás után 300 
napi bucsu ) 

Igen kérem ft . paptársaimat, ha híveiket s különö-
sen az iskolás gyermekeket is, kik a reggeli vagy estéli 
imádsághoz oda csatolhatják e rövid fohászokat, buzdíta-
nák a belépésre. Minden belépő kap egy kis imalapot, 
melyek egyháihatósági engedélylyel most vannak a nyom-
dában. Egyelőre csak magyar nyelven nyomatjuk, de ha 
szükséges, örömest szolgálunk más hazai nyelvű imákkal 
is. Újra , meg ú j ra kérem kedves paptársaimat szívesked-
jenek értesíteni : mennyit és hová küldjek a rövid időn 
megjelenendő imákból? Ki tudja, nem szerzi-e meg ilyen 
irgalmas cselekedetünk a megtérés kegyelmét az igaz hit-
től elszakadt magyar testvéreinknek is? Isten segítsen 
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erre is bennünket a magyarok Nagyasszonyának hathatós 
pártfogása által ! 

Nagy-Kálna, Barsmegye. 
Epölyi Ferencz, plébános. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
= A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi osztálya 1897-ik évi április hó 29-én, délután 41/2 

órakor osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat : 1. Folyó ügyek. 
2. Dr Prohászkam Ottokár rendes tag felolvasása: Pro-
dukt ive a pénz? (Nemzetgazdasági tanulmány,) 

IRODALOM. 

A húsvéti könyvpiaczról. 

+ Kolostorból Kolostorba, ü t i rajzok. Irta JDedek 
Crescens Lajos. Budapest, 1897. 8-r. IV. 201 1. 

Finom ethikai tapintattal s jó irodalmi Ízléssel 
készült munka. A mai művelt világgal megismerteti 
hires czivilizácziónk ősi megteremtőit, a szerzetes ren-
deket s azoknak néhány mai figyelemre méltó fészkét. 
A szöveget szép illusztrácziók kisérik. A mű tartalma 
következő fejezetekbe van beosztva. Czensztohov. Az ezüst-
hegyi kolostorban. Olmütz. Raigern. A sárkány székváro-
sából. A barna szén birodalmában. Azok a jezsuiták. 
Látni való a czimekből is, hogy szerző blazirt kortársak 
figyelmét is képes felkelteni és foglalkoztatni. 

= Scotti Elmélkedéseiből papok számára meg-
jelent a 4-ik befejező kötet. Az egész mű 100 ivre terjed, 
ára a négy kötet mindenikének 1 frt 50 kr. Kötve 1 frt 
80 kr. A magyar irodalomban páratlan munkának sokféle 
előnyei között kiemelni való, hogy a papi hivatás minden-
nemű részleteire tartalmaz lélekemelő fejtegetéseket. Az 
evangéliumból kiindulva, a szentatyák legszebb nyilatko-
zatai, továbbá a hirneves egyházi zsinatok határozatainak 
alapján igyekszik minket hivatásunk fönségére figyelmez-
tetni és annak magaslatán megtartani. Megtekintésül, sőt 
kedvezményesen is meglehet a művet rendelni. 

— Novena azaz kilencznapi ájtatosság a lourdesi 
Szűz tiszteletére. Irta Meschler s. J . A 2-ik kiadást sajtó 
alá rendezte Adjutus Secundus. Szatmáregyházm. 100 iv. 
Szatmár, 1897. 16-r 226 1. Ára fűzve 60 kr, kötve 90 kr. 

Imakönyvül is használható elmélkedési könyv. Alkal-
mas minden időre, különösen május havára. Kapható 
Adjutus Secundusnál. vagy Reizer János könyvkereskedé-
sében Szatmáron. 

- f Katholikus hitoktatók könyve vagyis a kate-
kizmus könnyen felfogható elméleti magyarázata gyakor-
lati háttérrel. Iskolai s templomi használatra a legjelesebb 
szakmunkák nyomán kidolgozta Nagy Antal, győregyház-
megyei áldozópap, szentszéki ülnök, zsinati vizsgáló, 
egyházmegyei biráló, ó-szőnvi plébános, a Szent-István-
Társulat tud. és irod. osztályának tagja. II. köt. 

A parancsolatokról. Az egyházmegyei hatóság enge-
délyével. Győr 1896. nagy 8-r. 694 1. Ára fűzve 3 ft, 
vászonkötésben 3 frt 70 kr. 

Nagybecsű tartalmáról s használhatóságáról fenn-

tartjuk és ismételjük az első kötet megjelenése alkalmábó 
mondott véleményünket. 

4 - A Szent-István-Társulat a következő legújabb 
kiadványait kell dicsérettel említeni : 

Fabiola vagy a katakombák egyháza. Irta Wiseman 
Miklós bibornok, westmiusteri érsek. Angol eredeti után 
a Sz. L-T. megbízásából fordította Haudek Ágoston, 
pannonhalmi benczés áldozópap, a Sz.-I.-T. tud. és irod. o. 
tagja. 3. kiad. Budapest, 1897. 8-r 464 1. Steinle által 
rajzolt képekkel. Ára fűzve 1 frt 20 kr, kötve 1 frt 80 kr. 
Említeni annyi mint dicsérni. 

Kisdednevelés- és módszertan a róm. kath. kisded-
óvó-képző intézetek és családok számára. 3 rész. A Sz.-I.-T. 
által jutalmazott pályamunka. I r ta Számord Ignácz. az 
esztergomi kisdedóvó-képző intézet igazgatója. Budapest, 
1897. 8-r. 335 1. Mind a három rész ára együttvéve 2 frt 
70 kr. Nagy érdeme, hogy úttörő munka. A Sz.-I.-T. 
érdeme is nagy, hogy alkalmat adott szerzőnek az uttö-
résre. 

Népiratok: 1. 125. Paprikás versek. A magyar nép 
épülésére irta Czuczor Gergely. Szerző arczképével. Buda-
pest, 1896. 16-r. 32 lap. Ára 4 kr, kitűnő választás. — 
2. 126. A szoczialista. Irta Reutter Sándor. Budapest, 
1897. 18 1. Ára 3 kr. — 3. 127. Hamar tanács, hamar 
bánás. Vagy: Piroska házassága. Irta Herman József, 
Bpest, 1897. 34 1. Ára 5 kr. 

— Varga Mihály, váczi székesegyházi karkáplás, 
a „Reménységünk" és a „Váczi Közlöny" ritka buzgó-
ságu szerkesztőjének legújabb kiadványait csoportositjuk 
e pont alatt össze : 1. Liguori szent Alfonz. Az Üdvösség 
Utja. Fordította Varga Mihály, váczegyházmegyei áldozó-
pap. Az egyházmegyei hatóság engedélyével. 1896. 8-r 
362 1. Gyönyörű gondolat volt, hogy a fordító kedves 
apjának és szeretett anyjának ajánlotta a munkát szere-
tete és hálája jeléül. Kívánatos, hogy nagy elterjedést 
nyerjen. Ára fűzve 1 frt 50 kr, kötve 2 frt, 2 frt 50 kr, 
4 frt 50 kr. — 2. A nagy újság vagyis a la salettei titok. 
Pápai engedélylyel közhírré bocsátotta Zola gróf leccei 
és ugentói püspök. Magyarra fordította Varga Mihály 
8-r. 38 1. Ára 25 kr. — 3. A nagy világcsapás. Összefügg 
az előbbivel. Mysteriosus dolgokkal foglalkozik szerző. 
Jól teszi, hogy a 8.1. megjegyzi, hogy a füzetben mondot-
taknak csak emberi hitelt kiván tulajdonítani. — 4. La 
Salette története. Irta Ullathorne angol püspök. Ford. 
Varga Mihály. 3 képpel. 8-r. 55 1. Ára 27 kr. 

-f- A bibliai régiségtudomány kézikönyve. Irta 
Szekrényi Lajos, a Sz.-I.-T. tud. és irod. oszt. tagja. 2 , 
átdolgozott kiadás. I. és II. köt. 165 fametszésü képpel 
és 2 térképpel. Budapest, szerző tulajdona, 1896. 8-r. 
290 és 287 1. Ára 3 frt 50 kr. 

A magyar bibliai tudomány gyöngye. Nagy tudással 
és szorgalommal van kidolgozva. Minden papi könyvtár 
elsőrangú disze. 

= Fejér vármegye története. A megve közönsége 
iránti tiszteletből irta Károly János, székesfejérvári kano-
nok, batai cz. apát, megyebizottsági tag. I. köt. 1 szin-
nyomattal és 10 képpel. Magyarország ezeréves fennállá-
sának ünnepére. Kiadja Fejérvármegye közönsége. Székes-
fejérvár, 1896. 8 r. 617 1. 
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Monumentális diszmű, rendkívül becses és igen tanul-
ságos tar talommal, mely a királyi székhelylyel ki tüntete t t 
Székesfejérvár és Fejérmegye történetét adja elő. 

— Az egri egyházmegyei irodalmi egyesület ujabb 
pályatéte le . Kívántatik két jóirányu népies elbeszélés. 
Terjedelme egynek-pgynek két nyomtatot t ívnél kisebb 
nem lehet. Pálvázni egyre is lehet. Beadási ha tá r idő : 
1897. évi oktoberhó 1. A pályamunkák idegen kézzel 
írva, bekötve, lapszámozva, s a szerző nevét re j tő zárt 
jeligés levélke kíséretében az irodalmi egyesület elnök-
ségéhez küldendők. — Ju ta lma egynek-egynek Bányász 
Sándor alesperes, polgári plébános és egy névtelen ado-
mányából 100—100 korona. — A pályanyertes mű kiadási, 
valamint tulajdonjogát az egyesület fenntar t ja magának. 

Kelt Egerben, az 1897. évi április hó 2 án ta r to t t 
választmányi ülésből. 

Dr Párvy Sándor, e. i. elnök. 

— A pannonhalmi könyvtár jegyzéke. A pannon-
halmi könyvtár tudvalevőleg legnagyobb hazai vidéki 
könyvtárunk. A legújabb összeírás szerint 130.000 kötetet 
számlál, nem pedig mint a Pallas Lexicon i r ja 50.000-et. 
E nagy gyűjteményben természetesen vannak szép számmal 
kiselejtezett kettős példányok is. Ily kimustrált , de jó állapot-
ban levő könyv van Pannonhalmán 22.836 kötet. Ezek 
jegyzékét tette közzé most Eécsey Viktor dr., a benczés 
rend központi könyvtárnoka, abból a czélból, hogy előbb a 
rend vidéki könyvtárai válogassanak belőlük, a többi pedig 
előkelőbb hazai könyvtárainkkal való csere és elárusitás 
által értékesitik. 

= Előfizetési felhívás. *) Midőn a t. cz. olvasó-
közönséget munkámra figyelmessé tenni akarom, teszem 
ezt azon meggyőződéssel, hogy közérdekű tárgyra hivom 
föl a figyelmét. Müvemnek czime : A kegyúr i jog különös 
tekintettel hazánkra. A czimmel megjelölt tárgy nem tar-
tozik azok közé, melyekkel csak a szaktudós foglalkozik, 
s nem is sorozható azon kérdések közé, melyeknek meg-
oldásával csak a theologusnak vagy canonistának kell 
foglalkoznia, hanem olyan tárgy ez, mely nemcsak a 
jogásznak, de a politikusnak s egyáltalában minden, köz-
ügyekkel foglalkozó polgárnak érdeklődését fölkeltheti . 
Hiszen alig van oly intézmény, mely annyira összeforrt 
volna közjogunkkal, alig van egyházi institutiónk, mely 
olyan sok oldalról érintkeznék a magánjoggal , mint a 
kegyuraság. S ha ez általában áll, hatványozott érvény-
nyel bir ez hazánkra nézve, a hol az egyházi élet száza-
dos jogfejlődés következtében egészen összenőtt a világi 
intézményekkel, ugy hogy csak erőszakos kézzel lehet 
egymástól elválasztani, jogi hagyományaink elvetésével, 
nemzeti egyéniségünk megtagadásával, a nemzeti kegyelet 
nem csekély hátrányára . De tény az is, hogy alig van 
oly intézményünk, mely törvényhozási szempontból rende-
zetlenebb volua, mint éppen a kegyúri jog. Ez onnan 
magyarázható, hogy mig más téren részint a kornak meg-
telelő javitások történtek, részint az áramlatnak megfelelő 
reformálási viszketeg tér t hóditott, a régi institutiók 

*) T. Olvasóink kiváló figyelmébe ajánljuk ezt a felhívást. 
A budapesti tud. egyetem hittudományi kara által megkoszorúzott 
pályamunkáról szól az, mely munka az egyházi e'let egyik legvitá-
lisabb kérdésére dérit világot. A szerk. 

idegen környezetbe jutot tak anélkül, hogy a jövevények 
azokhoz alkalmazkodtak volna, vagy egyáltalában tekin-
tet tel lennének reájuk, mint létezőkre. Munkám rámuta t 
ezen állapotokra, midőn leirja a canonjogi intézkedéseket, 
a külföldön divó gyakorlatot és a hazai szokásokat a 
kegyuraságot illetőleg. Kísérletet muta t be arra nézve 
is, hogyan lehetne a kegyuraságot rendezni, midőn meg-
okolt törvénytervezetet tár az olvasó szemei elé. Előfize-
tési felhívásomban nem akarom magasztalásokkal illetni 
művemet, nehogy olyannak tűnjem, a ki sokat ígér, de 
keveset ad ; — de legyen szabad megemlitenem, hogy a 
budapesti kir. tudományegyetem hit tani kara munkámat 
a Horváth-fé le pályadíjban részesítette, mi által eleve 
ajánlólag hivta föl az olvasó közönség érdeklődését mun-
kámra. A munka terjedelme 23 ív ; megjelent Nyitrán, 
Huszár István könyvnyomdájában. Előfizetési ára 3 frt, 
mely összegnek előleges beküldése után bérmentve küldöm 
a megrendelt példányokat. A megrendelések hozzám az 
alant megjelölt czimre intézendők. 

Kelt Nyi t rán, 1897. évi április havában. 

Dr Mihalovics Ede, 
theologiai tanár. 

V E G Y E S E K . 
*** A magyar katholikusság egy sebe fakadt fel 

a pécsi kath . joglyceumban. Annak tanárai maguk kérik 
az államosítást, maguk akar ják az őket tápláló kath. 
anyaintézetet át játszani a hitvallástalanság kezére. Evvel 
a végtelenül fájdalmas ügygyei foglalkozik már ismételten 
a „Pécsi Közlöny". Végtelenül fájdalmas a dologban különö-
sen az az indokolás, melylyel a nevezett intézet egyik tanára, 
egyháza ellen intézett eljárását, hűtlenségét a kath. hittel 
szemben, plausibilissé tenni igyekszik. Azt mondja : Ha a 
jogtanár a legújabb egyházpolitikai törvények mellett 
foglal állást, akkor egyházával jön ellenkezésbe ; ha ellenük 
foglal állást, akkor meg államellenes tanokat hirdet. A 
tudós tanár ur, a ki igy okoskodva arra a következtetésre 
jut , hogy tehát neki egyházával kell ellentétbe jönnie és 
az egyházi intézet államosítását kell követelnie, két dolgot 
leplez le önmagában, azt t. i . ,hogy sem katholikus vallásában, 
sem szakfoglalkozásában, a jogtudományban, nincsen otthon. 
Kath . hitében nincs otthon, mer t arra az esetre, ha 
emberi törvények isteni törvényekkel jönnek összeütközésbe, 
nem azt az elvet követi, melyet az Isten állított fel és 
hirdetett az apostolok a jka iva l : „oportet Deo magis 
obedire quam hominibus", hanem a maga gyarló talál-
mányát használja, hogy t. i. ily összeütközés esetében 
a maga bőrét kell mindenek előtt biztositania, még ha 
az — Isten megsértésével, hitehagyással lenne is meg-
valósítva. De nincs otthon az ily tudós jogtanár ur a maga 
szakában, sem a mely otthonosságra pedig a fizetés (do ut 
des) czimén magát ex justitia kötelezte. Miért és hogyan ? 
Egyszerűen úgy is azért, mert a mig egyfelől kath . embernek 
hinnie illik, azaz igaznak tartania kell azt, hogy a ker. kath. 
vallás hit- és erkölcsi elvei Isten változhatatlan meg-
állapodásai és ha tá roza ta i : addig az államok törvényei 
a hullámzó és változó emberei felfogásoknak és vélekedé-
seknek levén kifejezései, nem kritikán felül álló örök 
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törvények, hanem folytonos kri t ika és tapasztalás tárgyai : 
tehát igazi jogtudósnak nem illik magát az emberi törvények 
betüimádójává degradálni, midőn az Isten őt, észt és állást 
adva neki, az ily törvények birájává, ellenőrévé, javitójává 
és tökéletesitőjévé avatta fel. Kimondhatat lan fá jdalommal 
foglalkozunk ezzel a dologgal, mert a seb, mely egyhá-
zunk testén evvel az esettel felfakadt, igen fá jdalmas seb. 
Katholikus intelligencziánk hűtlensége módnélkül nagy ; 
sem határt , sem mértéket nem ismer. Es a magyar kath. 
papság lát ja e sebet mindennap ; érzi annak fájdalmait 
felnyilalni egész e szíve belsejéig. Es mit teszünk vele 
szemben ? Nézzük, nézzük, és panaszkodunk és sopán-
kodunk és fohászkodunk, k ipkedünk-kapkodunk minden-
fe lé ; de tenni —- nem teszünk tulajdonképpen semmi t ; 
nem tesszük meg t. i. azt, a mivel a magyar kath. intel-
ligenczián alaposan lehetne javitani . Nem adunk az 
i f júságnak lîatholïkus felsőbb nevelést és iskolázást ; nem 
muta t juk be kézzelfogható példákban az ily hitehagyó 
kath. jogtanároknak, például egy kath. tud. egyetem felál-
lítása által, azt, hogy miképp lehet a jogtudós igazán 
jogtudós és egyúttal igaz hive is egyházának. Az Istenre, 
ne késlekedjünk, ne vakoskodjunk tovább ! Nyissuk 
fel már a szemünket s menjünk neki a dolognak. Álljon 
elő egy kath. tudományegyetem és annak tanárai tudo-
mányukkal ver jék meg a hitetlenség vagy hitközönyös-
ség tudományának tanárait , vagy legalább is tud janak 
ezeknek imponálni, s akkor rohamosan fog ebben az 
országban, a magyar intelligenczia körében, emelkedni az 
a meggyőződés, hogy a bi thűség nem nyűg a tudomá-
nyon, hanem egész u j világot felderítő fény a tudomány 
bármely szakával foglalkozó tudós lelki szemén. 

— A tudomány szabadsága. Ismeretes az egész 
világon Brunetière, a franczia akadémia t i tkárának s 

sorbonnei egyetemi tanárnak a neve. Tőle származik az 
ismeretes röpke szó a modern tudomány bankrót járól a 
vallással szemben. Ezt a férfiút a nagyhangú mai tudo-
mány tehetetlensége létünk magasabb kérdéseivel szem-
ben a ker. hi t kar ja iba kerget te be s most azzal foglal-
kozik, hogy kath. intézetekben hirdeti az igazságot, 
melyre annyi lelki küzdelem árán ju to t t el, t. i. hogy az 
emberi tudománynak az isteni vallás szolgálatában kell 
lennie és ezt a szolgálatot dicsőségnek kell vennie. Ezért 
a tanitásaért a szabadkőműves franczia közoktatásügyi 
miniszter Brunetièret állásától akar ta megfosztani. 

— A ker. i s k o l á s t e s t v é r e k u j rendfőnökévé 39 
kerületből körülbelül 100 választó Athis-Monsban Gábor 
Mária testvért választotta meg, a kinek világi neve 
Edmond Brunkes. Aurillacban született 1834-ben. 

— Rómából jöt t tudósítás szerint a két angl ikán 
érsek által a pápa levelére adott válasz-féle irat hangja 
a Vatikánban nem rossz hatást hagyot t maga után. Az 
anglikán protestánsok körében a Róma-elleni gyűlölet és 

ráfogások uralkodásának határozot tan vége szakadt. A 
két érsek levelének utalását a pápa barátságos szándé-
kaira a Vat ikánban igen figyelemre méltó dolognak t e -
kintik. Május elejére vár ják Vaughan bibornokot, hogy 
konferáljon a pápával a két anglikán érsek levelére 
adandó válasz ügyében, a miről már mi itt te t tünk egyszer 
említést. 

— Dankó József e m l é k e z e t e . A tanítvány hálás 
érzelmeivel említjük fel i t t azt az emlék-ünnepélyt, melyet 
a czimben említett férfiúnak a m. tud. akadémia tegnap 
előtt szentelt. P ó r Antal dr rendes tag mondott ugyanis 
emlékbeszédet Dankó József felett, a ki mint biblicus 
theologus 3 kötetü tankönyve által a magyar névnek az 
egész világon tiszteletet szerzett, magyar könyvei által 
pedig, melyek az archaeologia és műtörténelem körébe vág-
nak, a magyar tud. akadémiába nyitott magának utat . Dankó 
a szorgalom és igyekezet r i tka példáját állította a magyar 
papság elé. Erdemeit Pór kanonok híven adta elő. 

— K e g y e l e t e s e m l é k e z é s . JBende Imre, nyitra 
püspök ur ő méltósága, most szombaton ünnepelte püs-
pökké szenteltetésének 10 éves évfordulóját. 0 méltóságát 
1887-ben szentelte fel Simor János hgprimás az eszter-
gomi bazilikában, dr Dulánszky Nándor pécsi és dr 
Palásthy Pál felszentelt püspök asszisztencziája mellett. A 
herczegprimás akkor csaknem egy óráig tar tó beszédet 
mondott a „Jó pásztor"-ról , s igen elmésen kötötte össze 
a püspök kötelességeit az éppen az nap tar to t t bazilikai 
ünneppel, sz. Adalbert vértanú püspök emléknapjával. — 
A tízévi évfordulón, mint a „Ny. Sz." irja, Venczelli 
Ferencz pápai praeiátus és nagyprépost ur ő mlga pon-
tifikált. Az isteni tiszteleten megjelentek a főgimnáziumi 
i f júság, a felsőbb leányiskola és az elemi iskolák tanulói, 
valamint a püspök urnák számos tisztelői. Az isteni 
tisztelet után a püspöki helynök ur a papság ödvözletét 
tolmácsolta a főpásztornak, kihez lapunk is csatlakozik 
azon hő óhajjal, hogy a hitélet ápolására és terjesztésére 
ő méltóságát az Úristen soká éltesse. 

— Nagy Ünnep az esztergomi főmegvében szent 
Adalber t ünnepe. Jelenleg a főegyházmegye védőszentjé-
nek emlék-ünnepe összeesik az ő dicső vértanú-halálának 
kilenczszázados évfordulójával. Az ünnepi szónoklatot ez-
idén Széchenyi Miklós gróf, jaáki apát, a bíboros hgprimás 
a latere t i tkár ja tar t ja . 

— A s z é d e l g é s vége . Amiss Diana Vaughan névvel 
űzött szédelgésnek, mely valóságos világcsalássá fujódott fel, 
vége szakadt. Végét szakította maga e szédelgésnek fő-
szerzője és intézője, Taxii Leo, kijelentve, hogy miss 
Vaughan álnév, s hogy a mi e név alat t megjelent a ka-
tholikusok egy részének túlságos hiszékenységére alapí-
tot t szemfényvesztés. Ma ennyit. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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\ minden 
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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 
ÖTVEN I I ATO 

Budapesten, május 1. 35. 

i? D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Schlauch bibornok aranymiséjére. — Zichy Aladár gróf beszéde a képviselőház márcz. 6-iki 
ülésében. — Egyházi Tudósítások : E g e r . Az angolkisasszonyok iskolájának egy nagy ünnepéről. — M e s s z e v i d é k. „A juhok az ő 

szavára hallgatnak." — Irodalom. — Vegyesek. 

Honor et sublimitas episcopalis nul-
lis poterit comparationibus adaequari. 

S. Ambros. 
— Május 2-ika. — 

Az apostoli szent szék, a királyi trón felsége, 
az egész magyar nemzet becsülése, versenyre kelve 
áll ma az Úr szent oltáránál aranyáldozatát be-
muta tó nagyváradi biboros püspök mellé tanús-
kodni a felől, hogy a jubiláris pap hosszú élete 

e földön — Isten akarata, Isten jutalma, melyből 
a jótétemények szakadatlan hosszú sorozata árad 
ki szent István országára. 

Schlauch Lőrincz bibornok aranymiséjének 
napján, kik m n a k ünneplésében testileg részt 
vesznek éppen ugy mint azok, kik azon csak 
lélekben vannak jelen, két eszme hatása alól 
nem szabadulhatnak egy perezre sem, ha 
foglalkozásuk elmélkedni. Az egyik az, hogy 
mily magas, mily hatalmas méltóság a papi, a 
püspöki állás, az ő Isten rendezte természet-
fölöttiségében. A másik az, hogy mily r i tka és 
különös ragyogással vette körül Nagyvárad bibo-
ros püspöke az ő isteni rendeltetésű állását az 
ő emberi tevékenységével. 

Merem állitani, hogy Krisztus Urunk, egy-
házunk isteni alapitója, semmire sem fordí tot t 
annyi gondot a maga senkivel meg nem oszt-
ható megváltó munkáján kivül mint a következő 
három dologra: az ő édes anyjára, a b. szűz 
Máriára, hogy őt a teremtés és megváltás remekévé 
avassa ; az anyaszentegyházra, hogy belőle magá-
hoz méltój évezredeken át hű, az emberi buká-
sok örvényein szeplőtelenül áthaladó jegyest 
alkosson; és végül a püspöki méltóságnak malasz-
tokkal való elárasztására, hogy a püspökökben 
a világ egy-egy Krisztust, az ő helyetteseit és 
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megszemélyesítőit lássa e földön és tanulja meg-
ismerni és megbecsülni. *) 

A püspöki álláshoz és hatalomhoz csakis az 
államfők állása és hatalma hasonlítható némi 
tekintetben. Ez a két hatalom ugyanis sokban 
megegyezik, sokban különbözik. Mind a kettő 
Istentől származik; de más- és másképen: az 
állami hatalom a teremtésben, a püspöki hatalom 
a megváltásban gyökerezik. Mind a kettő Isten 
helyettesévé teszi viselőjét; de más- és máskép-
pen: az állami hatalom Isten, mindenek Atyjá-
nak és Teremtőjének helyettesévé teszi az állam-
főket, a földi jólét eszközlésében; a püspöki 
hatalom Isten, mint minden ember Megváltójá-
nak és Üdvözítőjének helyettesévé teszi a főpász-
torokat, az örök üdvösség munkálásában. Mind a 
kettő az emberiség élete és halála fölött rendel-
kezik ; de más- és másképpen. Az állami hatalom 
nem adhat fcldi életet, de azt szükség esetén 
elveheti; az örök élettel szemben azonban saját 
erejéből tehetetleu. A püspöki hatalom pedig 
földi életet ugyan se nem vehet el se nem ad-
hat ; de bir hatalommal az örök haláltól való 
megmentésre és az örök életnek minden halandó 
számára való biztosítására. És ez az utóbbi tekin-
te t a püspökök, a főpásztorok, az egyházfejedel-
mek állását és hatalmát messze kiemeli a leg-
fényesebb és leghatalmasabb állami felségek állása 
és hatalma fölé, és őket lelkiekben maguknak a 
fejedelmeknek, az összes állami hatalmasoknak 
feljebbvalójává, rövid találó szóval szólva — lelki 
atyjává teszi. Ezt a gondolatot fejezi ki, a ki a 
püspökséget magától szent Pétertől kapta, sz. 
lgnácz antiochiai püspök és vértanú, midőn ezt 
mondja a püspökségről : „Quid aliud est epis-
copus, quam is, qui omni principatu et potestate 
superior est, et quoad hominem licet, pro viribus 
imitator Christi Dei factus?" (Ep. 5, ad Trail.) 
Szent Cyprián a püspöki méltóság felségét más 
képben helyezi szemünk elé. Abból indul ki, 
hogy az egyház maga az emberek üdveért i t t a 
földön küzdő Krisztus. Ö tanit, ő old, ő köt. Ha 
pedig kérded, hogy hát hol vau az egyház, hol 
van a püspök? Tekints széjjel: a hol püspököt 
látsz, úgymond, ott van az egyház; mert az 
egyház a püspökben van. „Scire debes Episcopum 
in Ecclesia esse (püspök az egyházon kivül semmi), 

*) Világos, hogy a ki „servus servorum Dei", az 
minden püspökségre fordított isteni gondoskodás közép-
pontja. 

et Ecclesiam in Episcopo, et siquis cum Epis-
copo non sit, in Ecclesia non esse". (Epist. 69. 
ad Florentium, c. 4.) 

Hogy mily ritka és különös ragyogással 
vette körül a mai nap aranymisése isteni ren-
deltetésű püspöki állását az ő emberi tevékeny-
ségének különféle alkotásai által, ezt a gondo-
latot a nyilvánosság előtt hosszasan taglalni 
talán inkább megkínzása, mint megtisztelése 
volna a keresztény szerénységnek, mely sz. 
Pállal minden érdemet és dicsőséget elhárít 
magáról és Isten kegyelmének köszön mindent. 
„Non ego, sed gratia Dei mecum." 

Az érdem szerénysége azonban soha sem 
önző s a világért sem állna útjába annak, hogy 
a lelkiépülés igényei mennél szélesebb körökben 
érvényesüljenek, annak szükségletei a lehető 
legteljesebben kielégítést nyerjenek, jól tudván 
azt, hogy minden embernek kötelessége nem-
csak jó tetteket gyakorolni, de mások jó tettei-
ből példát is venni. „Sic luceat lux vestra coram 
hominibus, ut videant opera vestra bonaetglori-
ficent Patrem vestrum, qui in coelis est." 

A Schlauch nevét megörökítő egyházi, állam-
férfiúi és társadalmi tettek ragyogása két foi-
rásból fakad. Az egyikből e tettekbe fény, a 
másikból melegség árad. Melegséget áraszt szét a 
biboros egyházfejedelem szivének Isten és az 
emberiség, az egyház és a haza javáért buzgó, 
forró szeretete ; fény özönlik szét az országra 
az ő Istentől magas szárnyalással megajándéko-
zott s szakadatlan önművelés által a nemzeti 
oraculumok sorába felemelt elméjéből. A hol 
nagy jót kell tenni a nemzettel vagy nagy 
rosszat kell elhárítani az egyháztól és az ország-
tól, a nagyváradi biboros püspök keze minde-
nütt ott van. És körülbelül már mondhatni 
negyedszázad óta (1873 óta püspök), nem merült 
fel Magyarországban vallási, kultúrpolitikai vagy 
társadalmi eszme, melyek némelyikét, többszö-
rösen is, szónoki művészetének varázsos fényével 
ne illusztrálta volna a nemzet szeme előtt. Ha 
áll az, hogy mindenki mindenek fölött valami 
egyetlen egység: akkor a nagyváradi biboros püs-
pök mindenek fölött szónok. Ha pedig a „le style 
c'est l'homme" szerint az embert stylusáról 
lehet megismerni, akkor az ő elméje mindenek 
fölött az elvek világos látásában, virtute intel-
lectus, s az emberi szivek mélységes ismerésében 
bővelkedik. Az a beszéde, melylyel nevét egy 
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vágásra országos hírűvé te t te és magának a 
püspöki méltóságra u ta t nyitott , 1872-ik évi 
szent István-napi beszéde „társadalmi átalakulás-
ról vallás nélküla mint most, a bekövetkezett 
állami elkeresztény telen edés alapjáról nézzük, 
nem közönséges szónoki mű, hanem — vízió 
volt. 

Ily emberrel szemben, kivált mikor ő maga 
is az Ur oltáránál áll hálában és imádásban el-
olvadva, buzgó fohászkodássá válik a közönséges 
jókivánság a formulájaj: Ad multos annos! 

* * * 

Zichy Aladár gróf beszéde 
a képviselőház márczius 6 iki ülésében. 

T. ház! Igen rövid ideig akarom a t. ház becses 
figyelmét igénybe venni azon oknál fogva, mert a kul-
tuszvita tárgyalása alkalmával azon álláspontot még nem 
hangoztatták, a mely nekünk, különösen a néppártnak és 
másoknak is a választók bizalmát biztosítja. Örvendve 
hallhattuk a politikai árnyalatok különböző oldalairól azon 
általános meggyőződést e házban, hogy a vallásos neve-
lés és hitoktatás nem lehet közömbös az államra nézve. 

A kultuszminiszter ur ezt a maga expozéjában is fel-
említette, a midőn azt mondja (Olvassa) : „nálunk az 
államra nézve a vallásosság nem közönbös." Helyes. Ez 
ellen senkinek észrevétele nem lehet, azonban legyen 
szabad nekem ehhez csak azt hozzáfűznöm, hogy nemcsak 
nálunk, hanem mindenütt. Ámde hogyan illik össze a 
kultuszminiszter ur enuncziácziója a liberális párt és a 
magas kormánynak politikájával ? Tekintsünk csak a közép-
iskolákra elsősorban. A mit egyrészről a hitoktatók 
felépítenek, azt másrészről a többi tantárgyaknál az egyes 
tanárok rendesen lerombolják. Szerintem tehát nem ele-
gendő, hogy a hitoktatást szükségesnek valljuk, hogy azt 
hasznosnak mondjuk és kötelezővé tegyük, de szükséges, 
hogy az összhangban is álljon az egész állam kormány-
zatával. (Igaz ! Ugy van ! a baloldalon.) 

Ha a vallásosság, mint a kultuszminiszter ur mondja 
szükséges az államra nézve, akkor hogyan lehet azt meg-
egyeztetni azzal, hogy a nálunk uralkodó jelenlegi politi-
kai irányzat határozottan, nemcsak a katholikus vallás, 
hanem az összes pozitiv vallások ellen küzd. Ne vegyünk 
mást, csak a kötelező polgári házasságot. Tagadhatja-e 
valaki, hogy ez egy felekezet hitszabályaival sincsen 
összhangzásban ? A katholikus egyház minden időben 
tiltakozott és védekezett ellene. Igaz, azt mondhatják 
sokan erre, hogy ez egy felekezetnek specziális nézete s 
ezért erre az álláspontra az állam kormányzata nem helyez-
kedhetik. De kérdem, melyik hitfelekezet ez országban 
talál megnyugvást a polgári házasság kötelező formájá-
ban ? Vagy tagadhatjuk e, hogy minden egyházi esküvőnél 
egy ujabb dementije történik a polgári házasságnak, mert 
az, a mit az oltárnál esküvel köt meg, ellenkezésben vau 
azzal, a mit hivatalos személy előtt, hivatalos helyiség-
ben, hivatalos formában rövid idővel az előtt megkötött. 

Nemcsak a katholikusoknak sérelme ez, de sérelme az 
összes vallásfelekezeteknek. (Helyeslés balfelől.) 

Ugy, mint a mai országgyűlés, azon országgyűlés 
is, a mely ezen egyházpolitikai törvényeket megalkotta, 
szintén kimondotta, hogy a vallásosság az államra nézve 
szükséges. 

Madarász József : Az erkölcsiség ! 
Zichy Aladár gróf: Igen, az erkölcsiség tekintetéből. 

Es mégis a polgári házasság legsúlyosabb formáját hoz-
ták reánk, de nem ez a legsúlyosabb és legsérelmesebb, 
mert a felekezetnélküliség kimondása ránk, a kik a hit-
szükségességet elfogadjuk, még sokkal terhesebb, sokkal 
súlyosabb, a mennyiben a mai állapotok szerint alapithat 
valaki családot a felekezetnélküliségre helyezkedve és a 
polgári házassággal. Ezen családnak alapja nem lesz a 
vallásosság és ebben a családban a gyermekek nem lesz-
nek még a törvényes hitoktatásra sem kötelezhetők. Már 
most kérdem, lehet-e az államnak hasznos tagja az ilyen 
család ? (Helyeslés a baloldalon.) 

Tekintsünk csak vissza a polgári házasságra, midőn 
ezelőtt száz évvel napvilágot látott. Akkor annak alkotói 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy nincs Isten, nincs 
hit. Ok logikusan cselekedtek, mert szükséges volt, kellett, 
hogy valami mást állítsanak fel az oltár előtti házasság 
helyett. De a mi törvényhozásunk nemcsak, hogy nem 
helyezkedett ezen álláspontra, sőt ellenkezőleg egyenesen 
kimondotta a törvényhozás egyik faktora, hogy utasítja a 
miniszter urat, hogy az anyakönyvvezetoknek kötelességévé 
tegye, hogy figyelmeztesse a feleket a polgári házasság 
kötésénél, hogy egyházi kötelezettségeiknek eleget még 
nem tettek. Magában a törvényhozó testületben is kimon-
dották és rámutattak arra, hogy a polgári kötés nem 
elegendő. Ez a mi álláspontunk. (Helyeslés a baloldalon.) 

Ha visszatekintek Francziaországra, azt látom, hogy 
a polgári házasságot abban az időben hozták be, a mikor 
azt hitték, hogy a múlttal szakitottak és uj korszakat 
fognak uj időszámítással megállapítani. En azt hiszem, 
hogy nálunk senki sem gondolta azt, hogy a polgári há-
zasság behozatalától uj időszámítás fogja kezdetét venni. 
(Helyeslés és tetszés a baloldalon.) 

Röviden akartam ezekre rámutatni, meggyőződésem, 
hogy a törvényhozásnak kötelessége odahatni, hogy a 
szocziális kérdések megoldása természetes mederbe terei-
tessék ; de a törvényhozás erre egyedül soha sem lesz 
elégséges : mert ha elveszszük az egyéntől a vallásosságot, 
elveszszük az ő lelki nyugalmát, ha elveszszük a család-
tól a vallásosságot, ugy elveszszük vele az erkölcsi alapot, 
elveszszük a társadalomtól azt az egyetlen megnyugtató 
pontot, a mely a társadalom egyenlőtlenségeit ki tudja 
egyenlíteni. (Helyeslés balfelől.) 

A szocziális kérdés megoldásával már sokan tüze-
tesen joglalkoztak ; ezen alkalom abszolúte nem arra való, 
hogy erre a ház figyelmét én is újból rátereljen. Nem is 
akartam ezzel azt mondani, hogy „csakis és egyedül a 
vallásosság" a megoldó eszköz, de magában véve a t. 
kultuszminiszter ur említett nyilakozata határozottan arra 
és oda irányulhatott és azért örvendve látom, hogy ezen 
parlamentben megvan azon meggyőződés, hogy a vallá-
sosság szükséges ezen államra és én, mint a néppártnak 
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szerény tagja, azt mondom, hogy mi következetesen az 
egyházpolitikai törvények revízióját követelni és sürgetni 
fogjuk. (Helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eger, ápr. 25. Az angolkisasszonyok iskolájának egy 

nagy ünnepéről — akarom e sorokban a „Religio-Vallás" 
m. t. olvasóközönségét értesiteni. A ki ismeri az itteni 
nőnevelés viszonyait, az tudni fogja rögtön, hogy az egri 
angolkisasszonyok iskolájáról szólni már maga nagy dolog. 
Köztudomásu dolog ugyanis, hogy Eger és vidéke kath. 
leánynevelésének oroszlánrészét az egri angolkisasszonyok 
végzik. 

Ez a jótékony befolyását messzeföldre kiárasztó 
intézet f. hó 22-én és 23 án lélekemelő ünnepnek volt 
színhelye, tényezője és tanuja. Az intézetnek 1875. márcz. 
25-ike óta, tehát 23 éves főnöknője, Toldy Izabella fejedelem-
asszony, f. hó 23-án érte el fogadalma letételének 40-ik 
évfordulóját. Ez alkalomból a nagy érdemű főnöknőnek 
városunk nemcsak külső fénye, de igazi bensőségének 
kiváló melegsége által megkülönböztetett ünneplést rende-
zett. Mielőtt magára az ünneplés lefolyására rátérnénk, 
lássuk előbb néhány vonásban, kit van szerencsénk Toldy 
Izabella fejedelemasszonyban tisztelni. 

Toldy Izabella a magyar irodalomtörténet úttörőjé-
nek és művelőjének, Toldy Ferencz, bölcselet-, és orvos-
tudor-, királyi tanácsos-, a Lipótrend lovagkeresztje tulaj-
donosának, a .magyar akadémia titkárának, a Kisfaludy-
társaság igazgatójának leánya. Született 1834. febr. 25 én 
Pesten. Gondos házi neveltetése után előbb a pesti s utóbb 
az egri angolkisasszonyok nevelő intézetében nyert vallá-
sos és tudományos kiképeztetést. 

A városunkban 1852-ben létesült nevelő-intezetbe 
mindjárt a szervezés után 1854. évi aug. 28-án lépett be 
Toldy Izabella. 1855. évi márczius 25-én fölvette az inté-
zet ruháját s 1857. ápril 23-án letette szerzetesnői foga-
dalmát, megszentelő, boldogító érzéssel adván át magát 
nemes hivatásának. Ezen időtől fogva lelkiismeretes hűség-
gel, példás buzgósággal, mély áhítattal teljesítette szer-
zetesnői kötelmeit ; nagy előszeretettel és szakértelemmel 
működött mint tanitó- és tanárnő ugy a benlakó, mint a 
bejáró leánynövendékek nevelés-oktatásában. Ettől az idő-
től máig, tehát teljes 40 évig, élete Egerváros és a messze 
távol vidék leányainak nevelésében a közjóra folyt le. 

1875. évi október 21-én az intézet bizalma a főnök-
női állásra emelte. Átvévén az intézet kormányzatát, 
fokozott tevékenységet fejtett ki ; szeretettel, nemes lénye 
bensőségével, jóságával tölti be mind máig szép, de felette 
nehéz hivatását az intézet élén. Az egri angolkisasszonyok 
iskolájának a legszigorúbb birálók előtt is elismerésre 
méltatott mai fejlettsége, kitűnő berendezettsége a Toldy 
Izabella nevéhez fűződik, ugy, hogy ma az intézet kül- és 
belélete teljesen méltó nevéhez. Nem is említve a dologi 
felszereléseket, csinosítást, szépítéseket templom és iskolák 
körül, a hol nyomról-nyomra édes atyjától örökölt esztéti-
kai érzékére és finom Ízlésére következtethetünk, csupán 
az intézetben korszakot jelentő eseményekre vagyunk 
főtekintettel. Ilyen pld. az 1874-ben létesült tanítónőképző 

intézet, melynek ügyét nagy előszeretettel, kiváló ügy-
buzgalommal karolta föl s máig egyik fő-fő gondját képezi 
ez és ma sem kiméi semmi áldozatot, hogy a kor kívánal-
mainak megfelelő színvonalra emelje. Az előbb csak négy 
elemi osztályból álló intézeti iskolát is tovább fejlesztette : 
előbb hat osztályúvá, majd később 1891-ben 4 elemi és 
4 polgári osztályúvá alakítván azokat át. A benlakó növen-
dékek iskolái számára megszerezte 1893-ban a nyilvános-
sági jogot, s ma négy előkészítő és négy másodfokú fel-
sőbb leányiskola minőségében folytatja ez az intézet is a 
magasabb igényű kiképeztetés munkáját. 

Ugyanakkor, midőn a b. e. Zsendovics József kano-
nok 1891-ben egy kétemeletes szárnyépületet emeltetett a 
zárda udvarán, az áldozatkész kanonok példáját követve, 
ő egy tágas szép tornacsarnokkal pótolta az intézet ez 
irányú hiányát, ez alkalmas helyiségül szolgál ugyanis 
téli tornázásra és a benlakó növendékek tánczgyakorlataira. 

íme, ez a néhány szempont is eléggé feltünteti 
előttünk ama kitartó tevékenységnek, lángoló ügybuzga-
lomnak eredményeit, melyek Toldy Izabella főnöknő nevét 
megörökítették Egerben. 

Most lássuk az érdemekben gazdag főnöknő ünnepel-
tetésének lefolyását. 

Folyó hó 22-én, az évfordulót megelőző napon, dr 
Samassa József, egri érsek ur ő nagyméltósága tüntette 
ki az ünnepeltet egy üdvkivánó levéllel, majd később, a 
dél órájában, főpásztori s atyai leereszkedésével Szmrecsányi 
Lajos, kanonok kíséretében személyes megjelenésével tisz-
telte meg a jubiláltat. Ez a magas figyelem legméltóbb 
kezdete s egyúttal koronája volt az ünnepeltetés folya-
matának. 

Ersekünk elismerő sorait szerencsések vagyunk a 
következőkben közölhetni: 

Főtiszteletü Főnöknő ! 
Azon örvendetes alkalomból, midőn társnői és egy-

kori növendékei a Főtiszteletü Főnöknő fogadalomtétele 
és tanítói pályája kezdetének négy évtizedes évfordulóját 
a kegyelet és hála érzelmeivel ünneplik, fogadja főpászto-
rának üdvözletét is. 

Méltán ünnepel az a nemzedék, mely szellemi művelt-
ségének, vallás-erkölcsös neveltetésének kincseit a Ft . 
Főnöknő kezeiből vette át s vitte ki az életbe, önmaga 
s az utódok boldogitására ; és méltó önérzettel ismerheti 
a magáénak a Főtiszteletü Főnöknő nevelő munkásságá-
nak ez ünneplésben is megnyilatkozó eredményét; minden 
egyes növendékében elért sikere önnön érdeme és dicső-
sége, miként a fáé magáé minden egyes ujabb ág hajtása 
és ennek növekedő disze, mert saját gyökereiből adja 
mindehhez a fejlesztő, a tápláló erőt. 

Hivatásszeretettől áthatott lelkének jótéteménye él 
az ünneplő lelkekben ; és én főpásztori elismeréssel és 
köszönettel látom nemcsak székvárosom, de messze vidé-
kek népének szellem-erkölcsi javára kiható hasznos munkás-
ságát, melylyel a nagynevű Toldynak leánya, atyjától 
örökölt magyar érzésével az igazi honszeretet ápolása mel-
lett a vallásos nevelés áldásaival igyekvék a hazát és 
egyházat szolgálni ; főnöknői gondos vezetése és intéz-
kedései által pedig különösen is a tanügynek az idők 
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követelte fejlesztése és rendezése munkájában, főpásztori 
gondjaimat könnyíteni s törekvéreimben támogatni mara-
dandó érdemekkel buzgólkodott. 

Fogadja azért legjobb kivánataimat, melyekkel Isten 
jutalmazó áldását kérve le életére, állandó hajlammal 
vagyok. 

Eger, 1897. április hó 22. 
József, s. k. érsek. 

Ugyancsak f. hó 22-én, a dél órájában tisztelgett 
Eger város intelligens hölgyközönségének egy szép küldött-
sége, mindnyájan az ünnepelt fejedelemnő egykori benlakó 
növendékei, értékes és kedves ajándékokkal lepvén őt meg. 

Az ünnepi mozzanatok egyik fénypontja volt az a 
kitűnő sikerű művészi előadás, melyet az intézet benlakó 
növendékei rendeztek a főnöknő tiszteletére. Egerváros 
előkelő közönsége ez alkalommal olyan magasztos művé-
szeti élvezetben részesült az intézet részéről, melyet bizo-
nyára soha sem fog elfelejteni. A jelenvoltak között ott-
láttuk Szele Gábor, érsek helyettes püspök és a főkáptalan 
összes tagjain kivül városunk hölgy- és uri közönségének 
nagy részét. Midőn a zsúfolásig megtelt terembe a jelen-
levők lelkesülő éljenzésével fogadott ünnepelt főnöknő 
kíséretével megérkezett, a kiválóan művészi érzékkel ren-
dezett műsor szerint az előadás kezdetét, vette. 

Az előadások végeztével Katinszky Gyula, t. kano-
nok, egyházmegyei tanfelügyelő, mint az angolkisaszonyok 
egri intézetében levő iskolák igazgatója, köszöntötte az 
ünnepeltet a tanitó- és tanárszemélyzet, valamint az összes 
intézeti édekeltek nevében, a következő eszméitető beszéddel : 

Egy régi szép közmondása azt t a r t j a : „Ne üsd meg 
a nőt, még virággal se!" Ha ily nagy, ily gyöngéd tisz-
telettel kell viseltetni a nő iránt, akkor még kevésbbé 
szabad az ő szerénységét megsérteni, őt a dicséretek és 
magasztalások virágaival elhalmozni. Minden tisztelet 
ennek az elvnek a kellő határok közt ! De másrészről a 
könyvek könyve azt mondja : hogy nem rejthető el a 
hegyre épitett város; továbbá azt is mondja a szentirás, 
hogy a meggyújtott gyertyát nem teszik a véka alá, 
hanem a gyertyatartóra, »hogy világoskodjék mindazok-
nak, kik a házban vannak;" végre igy szól: „Ugy vilá-
goskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, högy lás-
sák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, ki 
mennyekben vagyon." (Máté. 5, 14—16.) 

Ilyen felfogás mellett legyen szabad nekem ünne-
peltünk fogadalomtételének 40 éves évfordulóján az elmúlt 
évek csendes, de állhatatos munkálkodására rövid általá-
nos, pillantást vetnem s az elért nagy sikerek forrásaira 
rámutatnom. 

A 40 ev előtt tett fogadalmak és megfogadott 
kötelességek lelkiismeretes megtartásában található meg 
a sikerek titka, s ezen egyetlen szóval fejezhető ki : le-
mondás. 

A lemondás, az önmegtagadás a kereszténység ama 
csodája, mely a világ két legnagyobb hatalmát, az életet 
és a halált egyesitette; mert az olyan halál, mely az 
•életet nem semmisiti meg, hanem szabaddá teszi; az a 
test törvényének a lélek törvénye alá vetése ; az érzékek-
nek az ész javára szolgáló leigázása ;' oly halál, mely é l ; 

oly áldozati bárány, mely meghal, és annál inkább él, 
minél jobban tud meghalni. 

Az ókornak is volt némi sejtelme erről a hatalom-
ról. Az atléta azért gyakorolta magát az önmegtagadás-
ban, hogy testét edze, erősítse, és Róma legelső diadalait 
hősei emez önmegtagadásának köszönhette. Önmegtagadó, 
edzett emberek, kik keveset esznek, a lovon hálnak, 
korán kelnek, — másrészről elpuhult kényelemszerető 
emberek, kik sokat esznek, pehelypárnákon alszanak, 
későn kelnek ; ez a legrövidebben összevont alapoka a 
népek minden hódításának és minden megaláztatásának. 

Es ha az önmegtagadás az önzés szolgálatában is 
ily nagy erőt képes kifejteni : vájjon mily hatalommá 
lesz, ha a hit, remény és szeretet szolgálatára szenteli 
magát ! Ha a velünk ellenséges világot megkérdezzük, 
azt fogja felelni, hogy semmi sem képes őt jobban meg-
félemlíteni, mint éppen ez az önmegtagadás. A nyers 
hatalom birtoklói, ha őszinték akarnak lenni, ma is igy 
fogják okát adni az egyházat elnyomni akaró zsarnoki 
törekvéseiknek : Ti nagyon soványak vagytok nekünk, és 
mint Caesar, midőn egyeduralomra tört, mi nem bízunk 
a sovány emberekben. Mi nem versenyezhetünk veletek 
erényben és önfeláldozásban. Ti bőjtöléstekben, imáitokban, 
lemondásotokban, tiszta lelkesültségetekben oly hihetetlen 
erejű segédeszközökkel birtok, melyeknek titkát mi nem 
ismerjük. Mi szeretjük az élvezeteket, ti pedig szeretitek 
a szenvedéseket. A mi értékeink sokat kívánnak, a tieitek-
nek nincs szükségök semmire. Mi és ti nem vagyunk 
egymással egyenlők; azért a szabadságot meg kell tőletek 
vonnunk és a mi javunkra felhasználnunk. 

Isten iránti szeretetből lemondani a föld javairól ; 
nem a finom csipkét, nem a puha selymet választani, 
hanem a gyupjuszövetet, a durva posztót, nem az élénk, 
ragyogó színeket, hanem a halványakat a szomorúakat; 
lemondani ama költészetről, mely a nemes ízlést, a vá-
lasztékos fényt mindig követi, — mindazon finom, apró 
külsőségekről, melyek a nőt a világ ítélete szerint meg-
illetik. 

Annak a gyöngéd, érzésteli szívnek, mely oly szük-
ségét érzi, hogy szeressen és szerettessék, lemondani az 
édes álmokról; föltétlenül átadni magát nem oly vőle-
génynek, ki elragadja szemének tüzével, szavainak vará-
zsával ; nem oly vőlegénynek, ki minden örömét és bol-
dogságát abban találja, ha elhalmozhatja őt örömekkel, 
előzékenységgel, hódolattal: hanem átadni magát oly vő-
legénynek, kit nem láthat, nem hallhat, kinek semmije 
nincs, ûiivel elragadhatná, csak keresztje, töviskoronája s 
ama szavai : Ha menyasszonyom akarsz lenni, akkor 
tagadd meg magad, vedd föl keresztedet és kövess engem. 

Lemondani arról, ami az embernek legkedvesebb a 
világon: a szabadságról. Es pedig lemondani ugy, hogy a 
szabadakarat egészen egy másik nő kezébe legyen letéve, 
ki minden nap, minden pillanatban parancsolhat, gyak-
ran igazságosan, de néha talán puszta szeszélyből; 
és engedelmeskedni föltétlenül, a parancs okának kérde-
zése, a netalán igazságtalan eljárás ellen való óvástétel 
lehetősége nélkül ! 

Az édes anya kötelességeit átérezve, s legfáradsá-
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gosabb terheit önkényt elviselve, lemondani mindama 
jótéteményekről, melyek az édes anyaság terheit könnyí-
tik és kárpótolják ; szeretetteljesen képezni a kicsinyek 
sziveit, ébreszteni belátásukat, értelmüket, ama szeretet 
találékonysága és műfogásai által, melynek alig van 
határa ; megnyugodni benne, hogy bizonyos idő letelte 
után nem is látják többé e gyermekeket, hogy mások 
gyönyörködjenek a gondos nevelés által fakasztott eré-
nyek virágaiban, hogy mások, talán ismeretlenek élvez-
zék az önfeláldozás gyümölcseit. Mindezekről lemondani s 
mindezeket megtenni önzetlenül, az egyház és haza 
javáért, csak arra gondolva, hogy e kis leányok egykor 
majd szintén ugy fogják nevelni gyermekeiket, mint ők 
maguk neveltettek, nemes és gyöngéd vallásosságban, 
Isten- és emberszeretetben, és hogy ez is mind Isten 
nagyobb dicsőségére fog szolgálni. 

íme a 40 év története, eredményeinek forrása, sike-
reinek titka ! 

Ezen eredmények és sikerek részletezve lesznek 
más helyen, és ami fő, fel vannak jegyezve az élet köny-
vében. Es csak mindezeknek az eredményeknek a fogla-
latját emelem ki : a nagyságod bölcs vezetésére bizott 
intézet áldásterjesztő virágzását ; egyházi főhatóságának 
magas elismerését; rendtársainak, a szülőknek, az intézet 
volt és mostani növendékeinek ily fényesen nyilvánuló, 
lelkesült szeretetét és háláját. 

En boldognak érzem magamat, hogy általában 
mindazok részéről, kik ezen intézet áldásaiban részesül-
tek és részesülnek, de különösen a nagyságod oly hő 
szeretettel gondozott szellemi, lelki családja, az intézet 
nevelő és tanitó erői részéről, mint igazgató, a legmélyeb-
ben átérzett tisztelet, szeretet, ragaszkodás és hála 
őszinte szavaival üdvözölhetem nagyságodat 40 éves 
fogadalomtételének és 42 éves tanítónői működésének mai 
szép ünneplése alkalmával, kérve a jó Istent, hogy nagy-
ságodat ezen egri intézetnek s a kath. magyar leány-
nevelésnek további felvirágoztatására igen sokáig éltesse ! 

E beszéd hatása mély volt. 
* 

Az ünnepeltetés második napján, reggel 8 órakor a 
zárda templomában hálaadó istenitisztelet tartatott ez 
alkalommal a czélebráló püspök és a növendékség kitűnő 
énekkarának ünnepi fohászához az összes rendnővérek, az 
összes leánynövendékség és az összes imádkozó közönség 
áhitata szállt föl az ég Urához Toldy Izabella boldog 
életéért. 

A hálaadó istenitiszteletet nagy assistálással Szele 
Gábor püspök czelebrálta. 

Messzevidék. ápr. 26. „ A juhok az ö szavára hall-
gatnak." (Sz. Ján. X. 3.) 

Egy rendkívül érdekes tapasztalásra hivom fel a 
„Religio-Vallás" papi olvasóközönségének figyelmét. 

Egy tiszta katholikus lakosságú vidéken utaztam 
végig. Betekintettem egy plébániába is. A mint szokás, 
megkérdeztem, hogy hogyan vannak s mi az újság. A 
plébános, egy lelkes javakorbeli ember, majd kikelt magá-

ból örömében. Uram, mondá, soha életemben ily boldog 
nem voltam. A szó teljes értelmében beteljesülve látom 
híveimen, a mit Jézus a jó pásztorról és híveiről mondott, 
hogy a jó pásztor „kivezeti" tulajdon juhait a legelőre, 
és ő „előttük" megyen, és a „juhok őt követik, mert 
ismerik az ő szavát" és az „o szavára hallgatnakUram, 
ez a krisztusi programm az én plébániám területén az 
ezidei böjt alatt bámulatos jeleneteket eredményezett. 
Főpásztorom nagyböjti körlevele, melyet két példányban 
szereztem meg a rendesen felül, oly kapós olvasmány lett, 
hogy a példányoknak csak rongyait kaptam vissza. (A 
veszprémi körlevélről van szó.) Ebben Krisztus Urunk 
szenvedése és az egyház mai üldöztetése oly megkapó eleven-
séggel van előadva, hogy a nép egyébről sem beszélt jó ideigr 

mint a főpásztorról, a ki oly igazán megmondja a mai 
világnak a szemébe a bűnét, hogy Krisztust és az egyhá-
zat kerüli, sanyargatja, üldözi. Nagy hatással volt hí-
veimre, a reájok, az ő vallási tétlenségökre alkalmazott 
feddő oktatás is. Sirva láttam nyilatkozni egyet. Igaza van 
a mi püspök atyánknak; de fogadom, hogy nálam nem 
lesz ezentúl igy ! Ajtót mutatok a kísértetbe csábitóknak ; a 
bárány bőrbe öltözött farkasokra pedig nem fogom sajnálni a 
vessző árát. Az „intelligenczia" köréből való s van vesz-
szőre valója bőven. En a mondó vagyok végül, hogyha azt 
akarjuk, hogy a nyáj a pásztort kövesse, hát a pásztornak fel 
kell állnia, nyilatkoznia, főpásztori szózatban szólnia kell. Na-
gyon megérettek az idők arra, hogy a juhok a pásztor sza-
vára hallgassanak. A nép, az intelligens és a kevésbé müveit 
osztályok, ösztönszerűleg siet az Istenhez és valláshoz 
való ragaszkodásának tanúsítására. Érzi, hogy itt rejlik 
számára és gyermekei számára a rettenetes pusztulás elől 
a menekülés. Aztán a hívekhez intézett főpásztori szó-
zatokat apró kis füzetekben sok ezer példányban külön 
kellene lenyomatni, hogy minden házba legalább egy pél-
dány jusson. 

Álljon itt most a hivatolt körlevélből mutatvá-
nyul az a részlet, mely e főpásztori oktatás praktikumát 
foglalja magában. A bevezetés az ötvened vasárnapra 
rendelt szent evangéliumból indul ki, a hol Krisztus 
Urunk Jeruzsálembe való utolsó útjáról van szó, Jézus-
nak arról a kijelentésével, hogy vele mind az meg fog 
ez utolsó ut alkalmával történni, a mit a próféták az 
az ember fiáról megjövendöltek. Hogy a pogányok beszéde 
adatik át, megcsúfoltatik, megpögdöstetik ; s miután 
megostorozzák, megölik őt és harmadnapra — feltámad 
E szókban, úgymond, mély értelem, figyelemre méltó 
tanulság és nagy vigasztalás rejlik. Krisztus Urunk azért 
hirdette előre az ő megaláztatását, hogy híveinek „szive 
meg ne háborodjék," sőt még erősebb legyen bennök a hit 
Krisztusban, mint Messiásban, a ki előre megmondta nekik 
halálát és önerejéből véghez vitt feltámadását. A mi Krisztus 
emberi testén történt, az történik az ő erkölcsi testén, az 
egyházon is. Krisztus üldöztetése ismétlődik az egyházon. 
S hogy vájjon ismétlődik-e, erre a kérdésre, úgymond, a 
főp. százai szórul-szóra, bátran, mert igazsag szerint, mint 
kor- és szemtanúi aként válaszolhatunk, hogy : Igenis, 
ismétlődnek; ugyanamaz üldözésnek, ugyanama sok fájdal-
mas zaklatásnak, ugyanama sokféle, vérlázító igazságtalan-
ságnak és gonoszul kieszelt kínzásnak, melynek Krisztus 
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U r u n k áldozata lőn Jeruzsálemben, — ugyanannak ki van 
i éve katholikus egyházunk, ma inkább, mint valaha, majd-
nem világszerte s mintha századokon keresztül viszhangját 
hallanók ama szavaknak, melyeket az ó-szövetségi szent 
iró az Igaz üldözőinek szájába ád : *) „Azért fogjuk körül 
az igazat, mert ő te rhünkre van s cselekedeteinkkel ellen-
kező s szemünkre hányja a törvény elleni bűnöket és 
hirbe hoz minket feslettságünk vétkei miatt ." 

„Azt állítja, hogy nála van az Isten ismerete és 
I s t e n Fiának nevezi magát." 

„Gondolatainkat napfényre hozza." 
„Nehéz nekünk csak tekintete is, mert élete külön-

böző másokétól és kiválók az ő utai," 
„Mintegy csélcsapoknak — azaz: igaztalanoknak, 

alávalóknak — tar t minket és megtar tózta t ja magát uta-
inktól, mint a t isztátalanságoktól és többre becsüli az 
igazak végét, készebb meghalni az igazakkal, hogy ezek 
sorsában részesüljön, mintsem velünk élni, és azzal dicsek-
szik, hogy Isten az ő atyja." 

S ezért, igy folytat ják az Igaznak üldözői : „Bosz-
szantással kérdezzükjj meg őt . . . Leggyalázatosabb halálra 
kárhoztassuk" . . . 

Ezeket adja az ó-szövetségi jós Krisztus Urunk ellen-
ségei szájába és e beszédeknek mintha visszhangját halla-
nók — mondom annyi század múlva — mindazon rágal-
makban, mindama támadásokban és fenyegetésekben, 
melyeket a katholikus egyháznak ellenségei ma is szórnak 
ellene, melyekkel vak dühös üldözői még ma is illetik. 

Mert amaz ádáz gyűlölet, mely Krisztus Urunka t 
földi életében üldözte, meg nem szűnt máig sem, el nem 
aludt, hanem ellenkezőleg, az évszázadokon végig nemcsak 
fenmaradt , hanem növekedett is, növekedett benső, vér-
szomjas vadságban és hatalomban, mig végre napjainkban 
ismét egyszer elérkezettnek véli az időt, hogy az anya-
szentegyháznak időközben keletkezett egyéb ellenségeivel, 
de még számos eltántorodott fiaival is, hol szövetkezve 
hol felbérelve őket, ismét e szavakkal tör jön Krisztusra, 
ki a katholikus anyaszentegyházban é l : „Bosszantással és 
kínzással, leggyalázatosb halálra kárhoztassuk" . . . sőt, ha 
időről-időre béliét is látszanak emlegetni, ez csak Júdás 
csókjának ismétlése, hogy időt nyerjenek ; vagy mert 
hóhér-munkájokban nekik is van pihenőre szükségök. 

Pedig mit vétett a katholikus egyház e gonosz világ-
n a k ? ! . . i Semmit, soha! . . Hanem azt hirdetve és bizo-
nyítva, hogy egyedül ő nála van az egy igaz Istennek 
helyes ismerete, ezerkilenczszáz esztendő óta az örökké-
való boldogság felé kalauzolja a hivőket, minden képzel-
hető szellemi és társadalmi kincsekkel és áldással árasztja 
el a nemzeteket, még azokat is, melyek eléggé vakok, 
hogy mindennek fejében, ahelyett, hogy hálával simulná-
nak hozzá, elhagyják magokat tántorí t tatni tőle, oly 
vezéreket követve, kik Krisztusnak, anyaszentegyházunk-
nak, szent vallásunknak esküdt ellenségei ! 

Nézzünk szét a föld kerekségén, — nincsen-e igy ! ? 
Mert hogy ez igy van, arról egy futó pillantás arra, mi 
történik ma, majd mindenütt a világon, nagyon is fájdal-

iniasan meggyőz. (Vége köv.) 

Bölcs K., II., 12 skvv.*) 

IRODALOM. 

= Az egyházi z e n e reformja. Az egyházi zene 
l i turgikája és irodalmának könyvészete. I r ta Kováts Sán-
dor theol. ny. r. tanár . Temesvár, 1897. 4-r. 110. V. 1. 

Üdvözöljük a müvet is, a szerzőt is. Igen nagy 
szükség volt rá jok, igen jókor jöt tek. Az egyházi zene 
re formjá t általánossá kell tenni Magyarországban. Szak-
értő embereink, mint a derék „Kath . Egyházi Zeneköz-
löny"-bői értesülünk, egyházzenei konferencziára, esetleg 
kongresszusra készülnek. Ez a könyv, mely a lehető leg-
gyakorlat ibb irányban foglalkozik az egyházi zenével, 
szakembereknek és zenekedvelőknek, valamint kezdőknek 
összhangzó tájékozást nyúj t . Ne hagyja figyelmen kivül 
senki, ki az egyházi zene iránt érdeklődik. 

4 - A biboros paedagogus . Schlauch Lőrincz váradi 
biboros püspök paedagogiai gondolatai. Félszázados 
papi jubi leuma alkalmából i r ta Gyürky Ödön a „Katho-
likus Paedagogia" felelős szerkesztője. Külön lenyomat a 
„Kath. Paedagogia" 1897. évi III . füzetéből. Budapest, 
1897. 8-r. 13 1. 

A jubiláris főpap 1890-ben kiadott beszédeinek két 
kötetéből szakszerűen összeállított becses értekezés. 

— A bold, szűz Mária kegyhelyei Magyarország-
ban. ScJiaefer J akab s. J . Az egyházi elüljáróság jóváha-
gyásával. Budapest, 1897. 12-r. 113 1. Ára 25 kr. 

A fenti C2Ím alat t P. Schaefer J a k a b Jézustársasági atya 
a budapesti ház főnöke, igen értékes kis könyvet adott ki 
a kedves május havára. Szerző művében felsorolja a bold. 
Szűznek majdnem összes magyarországi kegyhelyeit, 
közli azoknak rövid ismertetését s adja egyszersmind a 
kegyképek valamint a templomok metszett képeit. A 
következő kegyhelyek vannak e nagybecsű mariologiai 
könyvecskében felsorolva : Andocs, Besnyő, Bodajk, Bol-
dogasszony, Budakesz, Buda-Krisztinaváros, Csik-Somlyó, 
Doroszló, Dubnicz, Eger-Szalók, Esztergom, Fraknó, Fri-
vald, Garam-szt.-Benedek, Gyöngyös, Győr, Hajós, Hideg-
kút, Holies, Kis-Czell, Kisfalu, Kismárton, Kolozsvár, 
Krasznahorka, Loreto, Lőcse, Mária-Gyüd, Mária-Kéménd, 
Mária-Pócs, Máriavölgy, Mátra-Verebély, Nagyszombat , 
Nagy-Tapolcsány, Ó-hegy, Osli, Pétervárad, Pozsony, 
Privigye, Radna. Radvány, Sasvár, Solymár, Sümeg, Sze-
ged, Szegszárd, Tersato, Turbék, Vácz, Visnyó, Znió-
Váralja, Zsömle. Terjesztésre rendkívül alkalmas könyv 

V E G Y E S E K . 
*** Az autonomia Ügye tehát megmási thatat lanul 

napi rendre került . Ezt a nagy eseményt, ezt az ujabb 
nagy eredményt a püspöki kar legutóbbi konferencziá-
jának lehet köszönni, melyen ú j ra fölvették az ügy veze-
tésének azt a fonalát, melyet az 1848. ápril 6-iki petitió-
val szintén a püspöki kar, t. i. az akkori — inditott meg. 
A mint már- jelenteni szerencsések voltunk, most, május 
második felében várható az u jabb püspöki konferenczia, 
mely a Budapesten 1<S93. febr. 5-én kelt bizottsági ela-
boratum alapján tüzetesen meghatározza azon keretet, a 
melyen belül az egyház szempontjából az autonomia mo-
zoghat. A kath. autonomia keretének e meghatározásáról 
a püspöki kar aztán annak idején ő felségének előterjesztést 
teend. A hierarchia tehát mindent megtesz, a mit lehet. 
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- j - Vaszary Kolos bibornok Magyarország hgprimása 
és esztergomi érsek ur e hónap közepéig marad Balaton-
Füreden. Onnan egyenesen utazik fel Pozsonyba, Mária-
Terézia királynő szobrának leleplezési ünnepére. Azután 
Budapestre jő és a budai részen a bérmálás szentségét 
fogja kiosztani. 

— Császár-e vagy király ? ! Mikor, mint a péter-
vári czári tószt muta t ja , a császárság a királyságot elnyelni 
akarni látszik, fölöttébb szükséges a dolgokat tisztázni. 
Hát — császár is és király is ! És igy kellett volna 
a czári tósztnak szólni. Csak császárról szólva Magyaror-
szágot ignorálta, akarat lanul megsértet te . Mert Magyar-
országnak királya van. Es ez a király épp oly souverain 
czim, mint a császár. É p p oly souverain czim pedig azért, 
mert Magyarország sui iuris, önálló állam és semmiféle 
császárságnak nincsen alávetve. Es ez Magyarorszzág-
ban nemcsak hazafias, hanem vallásos álláspont is. 
Ez a katholika egyháznak a római pápák által kez-
deményezett, fentartot t és védett álláspontja. Hogy Ma-
gyarország semmiféle császárságnak nem alárendeltje, 
Schlauch bibornok, még püspöksége előtt, az 1872. szent 
István-napi beszédében idézi VII . Gergely pápa nyilatko-
zatát a római szentszéknek Magyarország önnálló állami-
ságára vonatkozólag. „Ugy hisszük, mondja a pápa Geyzá-
nak, hogy Magyarországnak, hasonlóan más kitűnő orszá-
gokhoz, tulajdon szabadság élvezetében kell maradnia, s 
liogy semmi más ország fejedelmének alávetve nincsen.11 

Ez Magyarország katholikusainak Magyarország vallási 
rendeltetéséből merített hagyományos polit ikája, melytől 
nem tágí tunk, S ha valaki ettől tágit, avval sem mint 
honfiak, sem mint katholikusok, közösséget nem vállalunk. 

— Nocjall János dr fölszentelt püspök, általános 
helynök, a nagyváradi egyházmegye papságához Schlauch 
Lőrincz bibornok ötvenévi papi jubi leuma alkalmából 
nagyszabású szózatot intézett, a mely Schlauch bibornok 
nagyváradi eddigi püspökségének monumentális évkönyvéül 
tekinthető. 

+ Schlauch bibornokról mint szónokról a nagy-
váradi „Tiszántúl" , ő emjának a Diák-Szövetség kongresz-
szusán mondott gyúj tó beszéde alkalmából, a következő-
leg emlékezik meg : „Sokszor hall juk magas niveauju 
beszédeit katedrálisa szószékéről. Gyöngéd, tiszta hangja 
szétárad a hatalmas boltivek alatt, de el nem vész csak 
egy szava sem, mert nincs egy sem a zsúfolt hallgatóság 
között, aki csak egy köhentéssel is megzavarná, — pap-
sága, hivei csodáló tisztelettel lesik ajkairól a szót. 
Szónoknak született. — Nehezebb politikai szituácziók 
állanak be, vagy az egyház igazait kell védeni? Ismét 
feltűnik a bibornok neve a hírlapok hasábjain, ismét 
hangzik szava a törvényhozók között, s mint székhelyén 
ragaszkodó hivei, éppen oly figyelemmel hal lgat ja a fő-
rendi ház magas gyűlése is, és igazságért küzdő beszéde, 
mély bölcseségü érvei előtt tisztelettel hajolnak meg. 
Vezérré teszi fenomenális tehetsége. — Természettudósok 
tar t ják gyűlésüket. 0 beszédet ta r t nekik, s a szaktudósok 

bámulnak ismeretein s a könnyedségen, melylyel azt meg-
győzően előadja. Ovácziókban törnek ki — s elviszik a 
hirét messze. Tudóssá tette szorgalma. — Össze gyűl a 
nemzet virága. Üde fiatalsággal népesedik meg a város. 
Tűz a lelke mindeniknek, tiszta tűz, mely az ideálokért 
tud lángolni, melyet nem szennyezhetett még be az érdek 
füst je. Tűz az i f jú lélek, mely melegével sokszor nagy 
eszméket érlel, de sokszor gáta t törve lángba bori t ja a 
társadalmat s felperzseli mind azt, mit elő talál — a 
bur ján t vagy templomot, a bűnös fészket, vagy békés tűz-
helyt egyaránt . Igaz eszményre, való ideálra van szüksége 
az i f jaknak, melyért hevüljenek. A bibornok leszál közéjük, 
benne is ég a láng minden nagy és nemesért. Nem oly 
perzselő erővel ugyan mint az if júságban, de főpapi 
állásával megszentelve, mint az oltárra helyezett veszta 
tűz, tisztán, kiol thatat lanul . Ez oltár tüzéből vett ő egy 
parazsat s megszentelte vele az i f júság lelkesedésének 
lángjá t — saját bölcs vallás és hazaszeretetével — az 
i f júság ideálját. A mód, melylyel ezt véghez vitte, fejti 
meg a páratlan sikert. Mint szónok nagy hirü lett, mint 
tehetség előtt meghaj l ik mindenki, mint tudósnak bámu-
lat tal adóznak, de gyöngéd — vallás és hazáért égő szive 
teszi őt éllenálliatatlanná.a 

— P ü s p ö k s z e n t e l é s Budapesten. Ma szenteli föl 
a budavári Mátyás-templomban püspökké Mailáth Gusz-
táv grófot , az erdélyi püspök ur coadjutorát, az erdélyi 
egyházmegye metropolitája, Császka György kalocsai ér-
sek ur Steiner Fü löp és Boltizár József püspök urak 
segédkezésével. Az uj püspök urnák is, az erdélyi egy-
házmegyének is, szivünk mélyéből minden jót kivánunk. 
Ad multos annos ! 

— Emlitésre méltó s zép példa. Szeretjük az ideá-
listákat, i r ja a Ny. Sz., az régi dolog. Éppen tegnap egy 
ilyen épületes eset ju to t t tudomásunkra, melyet szívesen 
fel jegyzünk. Pulmann András, radosnai plébános, alig két 
hete kapta meg a krakováni plébániát, mely jelentékenyen 
jövedelmezőbb monstani beneficiumánál. Megkapta az in-
vestiturát is s már is költözködésre gondolt. Híveinek 
azonban ez sehogysem fért a fejőkbe. Szeretik a buzgó 
lelkészt, ki nemcsak az egyháziakban pap, de az általa 
alapított hitelszövetkezet által, melynek ő maga párat lan 
buzgóságu vezetője, anyagilag is valóságos jótevője a 
vidéknek. Deputáczióval mentek hozzá s kérték, ha sze-
gényebbek is, ne hagyja el őket. S ami feljegyzésre méltó, 
a jegyző, Mikovényi Soma, kiről eddig is csak jót hallottunk, 
volt a mozgalom lelke. Pulmann annak daczára, hogy 
tudta, hogy amint a krakováni plébániát elfoglalja,esztergomi 
főhatósága azonnal még esperesnek is kinevezi, meghatva 
népének szeretetétől, rögtön lemondott a jobb plébániá-
ról s a kitüntetésről, s azt mondta, ott marad a szegény 
nép közt. Ugyanaz a deputáczió mult kedden már Nagy-
Szombatban já r t az érseki helynöknél beleegyezést kérni. 
Miután tudjuk, milyen nem éppen épületes utánjárás tör-
tént igen sokak részéről a krakováni plébániáért, hogy 
egyesek képviselőket, minisztereket megmozgattak saját 
érdekükben, s miután tudjuk, hogy Pulmann akkor sem 
tet t ilyent, s most megkapván a plébániát, népe ragasz-
kodásáért lemond róla, üdvözöljük őt ritka szép tettéért s 
utánzandó példának muta t juk be, annál inkább, minél 
kevésbé szeretjük az anyagiakat hajhászó egyháziakat. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
1JIK ÉVFOLYAM. 

SCHLAUCH BIBORNOK B E S Z É D E 
ARANYMISÉJÉN, 

„Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia." 
(Szent Máté 16, 16.) 

Hála az első szó, a mely e szent helyen, ezen 
reám nézve oly ünnepélyes napon ajkaimra jön . . . 
Hála! Hála! a nagy Istennek, hogy egy fél-
századon át, az élet soknemü viszontagságai közt 
oly véghetetlen jósággal és szeretettel vezérelt 
és fentartot t ; hogy megengedte, miszerint ötven 
éven á t szerény szolgája lehettem az ő egyszülött 
Fiának, Jézus Krisztusnak, és az ő anyaszentegy-
házának; hogy ma, mint teljes életemben, az ő 
szent nevével együtt dicsőithetem nemzetemnek 
Nagy-Asszonyát: a Boldogságos Szűz Máriát, a 
kinek oltalma alatt nyugodtan tartottam kezem-
ben a vándorbotot, kinek könyörgéseibe bizva, 
vidám lélekkel emeltem mindig tekintetemet az 
égre, meg levén győződve, hogy hitemben nem 
fogok ingadozni, reményeimben nem fogok csalat-
kozni. 

Lelkem, szivem, egész valóm a véghetetlen 
szeretetnek kutforrásához emelkedik ma, hogy 
ott gyermeki hálával felkeressem azokat, a kik 
hozzám ez életben legközelebb állottak: édes 
szüleimet, kik elsők oltották lelkembe Jézus 
hitét, melyet soha el nem vesztettem: kik vezet-

tek, neveltek, kiknek áldott emléke mindenüvé 
kisért: a rangra, a méltóságra, e szent helyre. 
Az Isten negyedik parancsának áldása volt szeren-
csémnek kalauza. 

A porig megalázva magamat térdeplek ma 
az irgalmas Isten trónja előtt, nem hogy jutal-
mat kérjek ; ki az a halandó, a ki Isten előtt 
érdemekre hivatkozhatnék, midőn csak köteles-
séget teljesit ? Ki az a pap, a ki hivatásának, 
feladatának magasztosságát és súlyát ismervén, 
önerejét latba merné vetni ott, a hol csak az 
isteni kegyelem volt az, a mely inditott, vezetett, 
támogatott és a véghezvitelre világosságot s 
erőt adott? Nem jutalmat kérek, hanem bocsá-
natot gyengeségeimért, mulasztásaimért, bűneim-
ért irgalmat kérek, kegyelmet kérek : hogy hátra-
levő napjaimat az ő szolgálatában buzgósággal 
s jámborsággal, — anyaszentegyházamnak ós az 
ő szent fejének, királyomnak és édes hazámnak 
szolgálatában, hűséggel, — szeretett papjaimnak 
pedig és hiveimnek szeretetében, mindig égre 
irányzott tekintettel, befejezhessem. 

A XIX-ik századnak szülöttje vagyok ós 
ötven éven át azon eszméknek összhatása alatt 
állottam, melyek e századot jellemzik. Nincsen 
ember, a ki magát ezen hatás alól kivonhatná, 
legkevésbbé pedig a pap, az egyháznak szolgája, 
a ki a társadalomnak vezető tagja. Az egyház 
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és a társadalom pedig szoros összeköttetésben 
áll; a társadalmi fejlődésben az egyháznak mindig 
kiváló szerepe van, oly értelemben, hogy az 
egyház a maga örök és változhatatlan elveinek 
és igazságainak fentartásával a társadalom időn-
kinti viszonyaihoz és szüségleteihez alkalmaz-
kodik. Az egészséges haladást segíti, támogatja, 
és dicsőségét találja abban, ha az emberiséggel 
karöltve járván, a művelődés magaslatára ő tűz-
heti fel az erkölcsi diadalnak zászlaját; ha pedig 
a társadalom beteg és czéltévesztett irányban 
halad; ha az erkölcsi alapot magától eltaszítván, 
odahanyatlik, hogy hitét, reményét vesztvén, az 
anyagi élvezetekbe merül és kétségbeesésében csak 
a földet látja, csak a földhöz ragaszkodik, csak a 
földtől várja boldogságát: akkor ismét az egy-
ház az, mely hivatva van, mint a megváltás 
isteni eszméinek hordnoka, oda mutatni azon 
kiapadhatatlan forrásra, mely a kereszt tövében 
fakadván, egyedül képes az újjászületést eszkö-
zöl ai. 

Az egyháznak kétezer éven át ez volt hiva-
tása, ez volt feladata. Hogy miként oldotta ezt 
meg, a történelem tesz róla tanúbizonyságot. 

Az ő isteni tanainak mélységében, az ő erkölcs-
tanának fensegében, az ő szerkezetéuek szilárdságában 
egy kiapadhatatlan kincset bir ; az örökkévalóságnak 
gyermeke lévén, az Isten az öröklétnek bélyegét nyomta 
homlokára, egész valójára, mely öt képessé tette a múlt-
ban, képessé fogja tenni a jövőben is a vad népeknél 
szintúgy, mint a müveit társadalomban magát érvényesíteni. 
Nincsen államformákhoz kötve : monarchiákban szintúgy, 
mint a demokrácziában csak egy czélja lehet : az ember 
erkölcsi méltóságát fentartani, ót tisztán az örökkévaló-
ságnak átadni és igy a mi isteni van az emberben, azt az 
anyagi világ beszennyezésétől megóvni. „Est Deus in 
nobis." Isten van bennünk! igy kiált fel Szent-Pál. Igy 
fogja fel az egyház az embert. Szegény, gazdag, tudós, 
tudatlan, a biinös, az erényes, mind mind az ő gyerme-
kei; mindegyiket magához öleli, gyógyítván, erősítvén, 
szeretvén mindegyikét. 

Ideális felfogás, nemde?! De én mindenkor ilyennek 
tekintettem egyházamat és ilyennek tekinti azt minden 
pap, a ki egyházának életét éli. Napnak tekinti azt, mely 
az emberi társadalom szerkezetében mozdulatlanul áll 
ugyan : de a mely kisugárzásában ifjú erőt önt a társada-
lomba, termékenyit, nevel és éltet. A felhők elboríthatják 
időnkint e napot; az emberi szenvedélyek behatolhatnak 
magának az egyháznak szentélyébe ; a romlottság, az 
embereknek elfajulása, a nagy népkatasztrófa az ő tevékeny-
ségében bizonyos szünetelésnek, hogy ne mondjam, tetsz-
halálnak jelenségeit tüntethetik föl : de ő nem hal meg; 
organizmusában egy isteni erő van, mely mir.dig újra és 
ú j ra működésbe lép, midőn alkalmazni kell magát a" uj 
időkhöz. Halhatatlan isteni erejével átszellemiti az uj 

alkotásokat, melyeket a népek a multaknak romjaira 
építenek. 

Es előttem soha sem volt kétséges az, hogy bárminő 
alakulásokon is menjen át az emberiség, a katholiczizmus 
a rázkódtatások közt is teljesiti isteni küldetését és azért 
meggyőződésemben nem ingadoztam. 

A XlX-ik század joggal fog egyszer a tudomány 
századának neveztetni ; mert kiváltkép annak második felé 
ben rohamosan fejlődvén, bámulatos vívmányokkal gazdagí-
totta az emberiséget és hatása a kedélyekre oly elbűvölő, 
hogy ma nem egy tudós azzal kecsegteti magát, hogy 
szerencsés kutatásaival még magáig az élet forrásáig fel 
fog hatni. 

De az egyház e tudománytól nem fél. Már a szent-
írás mondja : „Deus scientiarium Dominus est" (I. Reg. 
2, 3 ) „Az Ur a tudományok Istene" és másutt : „Labia 
sacerdotis custodient scientiam." (Malach 2. 7.) „A pap-
nak ajkai őrzik a tudományt". Sőt ismervén az emberi 
tudásnak korlátait és határait, az emberi észnek művelő-
dési törekvését figyelemmel, buzdításával, szeretettel kiséri. 

Mert bármily szédítő magasságra is jusson a tudo-
mány, a vallást pótolni nem képes. Midőn még a földi 
lét rejtélyeit sem tudja megfejteni : hogyan hatolhatna az 
ész és természetfölötti kérdések mélyéig? Itt is, ott is 
zárt ajtók vannak, a melyekre e földön örökre reá van 
irva az ismeretes : „ignorabimus ?" 

A tudományban a nyugtalan lelkiismeret nem talál 
támaszt, vagy vigasztalást, az élet ellentétei nem találnak 
kiegyenlítést. A léleknek sejtelmei, vágyai, reményei hiába 
várják tőle valósításukat. Az élet viszontagságai közt a 
vérző sziv keserveit a tudomány nem gyógyíthatja. 

Hol itt a nyereség ? 
Vagy mi vigasztalás van abban, ha a mai tudomány 

azt mondja nekünk, „anyag vagy, benned a chémia 
törvényei uralkodnak ; szabadságod nincs, a természet 
törvényeinek kényszere alatt állasz; atom vagy és a 
melegségnek törvényei szerint mozogsz, vagy meghalsz!" 

Mily rettenetes hangok ezek, mily siláuy vigasztalás 
a nagy műveltségben! 

Es a tudomány, mely igy szól az embernek, ez 
akarja helyettesíteni a vallást?! 0, a ki az emberi tehet-
ségeknek csak egy kis részét, az észt karolja fel, nélkülöz-
hetővé akarja tenni a vallást, mely az egész embert 
átöleli ? 

— Nem! 
Az egyház a művelődési történelemmel kezében, tel-

jes jogosultsággal sorompóba hívhatja a tudományt. Ha 
az utolsó század több felfedezéssel, több találmánynyal, 
több szellemi vivmánvnyal gazdagította az emberiségnek 
anyagi jólétét, mint a lefolyt 2000 év : hol maradt az 
emberiségnek ugyanazon aránybani erkölcsi emelkedése ? 

Midőn a tudomány a társadalmi eletben világosságot 
terjeszt: hogyan vau az, hogy ezen világosság mellett a 
a társadalomban a sötét erkölcsök mindinkább tért hódí-
tanak ? A tudás fénye megfelelő kárpótlás-e az erkölcsi 
veszteségért ? 

Igy van ez. 
Az egyoldalú tudomány, midőn egyik kezével épit, 

a másikkal rombol, mert az emberben lappangó állati 
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erőket felszabadítván, a pogány századokat visszahozza és 
a barbárságba vezet. 

Hasztalan itt minden önámitás ! 
A tudomány, mely az élet kérdéseinek megfejtésében 

elszakad az Istentől, meddő, tehetetlen. 
Az isteni kinyilatkoztatás nélkül az ember eredete 

és léte egy nagy. kérdőjel ; rendeltetése, vége egy nagy 
kérdőjel; — felelet sehol! Erkölcsi méltósága hiu kér-
kedés, gőgje nevetséges. 

A csillagok miriádjai fénylenek fejünk fölött ; néma 
tanúi, de sokat beszélő bizonyítékai egy mindenható, 
teremtő, fentartó, kormányzó Istennek. 

Mi itt az ember ? 
Egy kis porszem a véghetetlen mindenségben ! 
50 év alatt az egyik fénylő csillag, mely lelkem 

előtt állott : a Jézus által kinyilatkoztatott vallás, az ő 
általa alapított egyház. Nem volt perez, a melyben hi-
temben ingadoztam volna; a tudomány elégtelen volta, a 
tudomány tehetetlensége még inkább megszilárdította azt. 
Az Isten véghetetlen jósága és kegyelme őrködött utaim 
fölött. Katholikus voltam meggyőződésből és mint ilyen 
kivánok meghalni. 

Vallásom és egyházam iránti szeretetemtől mindig 
elválaszthatlanul élt lelkemben királyom és hazám iránti 
szeretetem. Két eszme egyesült egy szivdobbanásban. A 
vallás szentelte meg a hazaszeretetet, a hazaszeretet nélkü-
lözhetetlenné tette a vallást. 

Es ez a közös jellemvonása minden magyarnak, a 
ki nemzetének ősi hagyományait tiszteletben tartja és a 
ki annak jövőjét biztos alapokra fektetve óhajtja látni. 

A magyar királyság — és igy a magyar állam — 
a kereszténység elfogadása által lett azzá ; ez képezte 
annak alapját, erejét és fejlődésének minden stádiumában 
ez mint irányadó tényező jelentkezik. A törvényhozásban, 
a jogszolgáltatásban, a közigazgatásban, a társadalmi élet-
ben a keresztény vallás az államférfiúi gondoskodásnak, 
a köztiszteletnek tárgyát képezte. A nevelésben, az isko-
láztatásban államilag is nélkülözhetetlen mozzanatnak 
ismertetett el. A társadalmi és vallásos életnek Magyaror-
szágban oly átszövődése létezett, mint tán Európa egyik 
államában sem. Igy vezette az isteni gondviselés e nem-
zetet, és azért a nemzetnek minden fia ugyanezen kettős 
érzelmet egyesitette lelkében. Vallásosság és hazaszeretet, 
nemzeti erények voltak. Országnagyjaink ezen kettős ve-
zéreszme alatt kormányoztak, hőseink e kettős jelvény 
alatt harczoltak és estek el a csatatéren. Örömben és 
szomorúságban együtt éreztek a nemzet gyermekei ; 
Istent nem feledték ki soha. 

Igy volt ez a múltban, máskép lesz ez a jövőben ? 
Nem szabad ! 
Néhány évtized óta tanúi vagyunk azon mély átala-

kulásoknak, melyeken az európai társadalom átmegyen. 
Minden megmozdult. A művelődés általánosításával sza-
porodott azok száma, a kik az országok kormányzásában 
közvetve vagy közvetlenül részt venni kívánnak ; a társa-
dalmi átalakulás folytán a demokráczia lépett előtérbe, és 
nem lehet tagadni, hogy haladásában a jövőt a maga 
számára kívánja lefoglalni; a közgazdasági dolgokban a 

termelésnek általános fejlesztése a gazdagságnak, a jólét 
nek, az élvezetnek méltányosabb elosztására törekszik. 

Az emberiség egy uj korszakhoz közeledik, melynek 
előjeleit mindenütt észlelhetjük. Az emberiség nem fog 
változni, mert az ember ember fog maradni mindig; de 
változni fognak a külső viszonyok. Uj felfogások, uj esz-
mék, uj életi.ézetek fognak uralkodni, a melyek szerint 
fogja az emberiség a háztartását berendezni. Az egyház 
azonban ezen átalakulásoknak minden félelem nélkül nyu-
godtan néz nlébe. Nyugodtan néz elébe azon okból ; mert 
az örök igazság elvei, melynek alapján az isteni gond-
viselés az emberiséget rendeltetése felé vezeti, bármily 
viszonyok közt változatlanul ugyanazok ; ezek az evan-
gélium eszméi is ; és a hol az egyház tevékenysége, 
hatalmi viszonyok, vagy más körülmények által eredeti 
feladatától el nem sodortatott, vagy lekötve nem volt, 
ezen eszméket érvényesíteni igyekezett. Fenhangon hir-
dette ezeket a zsarnokság ellenében, szeretettel terjesz-
tette és ápolta a szabad népeknél: nyugodtan néz a jövő 
elé. mert tudja, hogy az emberiségnek bármily körül-
mények közt szüksége van vallásra ; hogy a tndomány 
nem elégíthet ki senkit, legkevésbbé pedig azon millió-
kat, kik csak a vallásból meríthetik azon vigasztalást, 
melyet az élet mostohaságai közt nélkülözni kénytelenek ; 
nyugodtan nézhet a jövő elé, mert egyedül ő képes 
mérsékelni a túlzók követeléseit, kellő mértékre leszállí-
tani azon utópiákat, melyek annyi tévedésnek, annyi baj-
nak okozói ; egyedül ő képes lehűteni azon szenvedélye-
ket, melyek bűnös törekvéseikben inkább rombolnak, 
mint épitenek ; egyedül ő képes a szeretetnek hatalmával 
nemesíteni az erkölcsöket, átszellemiteni a társadalmi 
életet, megtartani a családot azon isteni alapon, melyet 
neki Jézus Krisztus adott. Nincsen államélet, nincsen 
kormányforma, mely fennállására nélkülözhetné az isteni 
szankeziót. 

Hazánk ezen általános mozgalmaknak hatását már 
is érzi, és érezni fogja még ezután fokozottabb mérvben. 
Mint az európai nemzet-családnak tagja részesülni fog a 
haladó czivilizácziónak áldásaiban : de nem lesz ment 
azon veszélyektől sem, melyek annak kíséretében járnak. 
A magyar nemzet ezer éven át megőrizte szabadságát és 
vele megőrizte magyar jellegét. Ki fogja tagadni, hogy 
mindezekben az egyház hatalmas tényező volt. 

Sajnos tévedés volna azt hinni, hogy ezután, a 
midőn a klasszikus iróval mondhatni : „novus ab integro 
rerum nascitur ordo", a „dolgok egész uj rendje támad:" 
nemzetünk szabadságának és nemzeti jellegének megőr-
zésére nélkülözhetni fogja az egyház, a vallás közremű-
ködését. A szabadság csak erkölcsi talajban élhet, a rideg 
jog és még inkább a hatalom nem fogják a szabadságot 
megőrizni és ha veszélyeztetve van azt megmenteni. Az: 
egyház, mely ugyszólva megkeresztelte az országot és 
századokon át jó s balsorban mellette állott mint erkölcs-
nemesitő, mint tanitó, mint nemzet-fenntartó : az mint 
mindig ifjú erővel biró szellemi hatalom, a nemzet 
mellett fog állani ezután is, mérsékelvén a modern szabad-
ság kinövéseit, fékezvén a minden ősit lerombolni törekvő 
szenvedélyeket, az Isten-ember, Jézus Krisztus fenséges 
tanításával ellensúlyozván a vad demokrácziának azon 

36* 
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törekvését, hogy magát tegye Isten helyére; szóval az 
egyház az ősi tradicziók közepette állván oda fog 
törekedni, hogy az uj épület számára biztositsa a régi 
alapnak sértetlen fennállását. 

. Ez volt feladata az egyháznak a múltban, ez leszen 
feladata a jövőben. A durva materializmus közepette, 
mely sajnos ! már országunkban is terjed, tudományos 
mezbe öltözve, tévútra vezeti a művelt lelkeket, meg-
rontja a sziveket és erkölcsöket ; az Isten helyet az aranynak 
imádását dicsőiti és igy a századokon át mocsoktalanul 
megőrzött nemzeti becsületet is veszélylyel fenyegeti : — 
ezeknek közepette az egyház mint világitó-torony fog 
állani és mi, annak papjai, körülötte fogunk állani és 
meg fogjuk tenni kötelességünket. 

Mint egykor a keleti bölcseket a csillag vezette 
Jézus imádásához, ugy vezetett engem is kettős csillag, 
mely elválaszthatatlanul kötött a jó Istenhez, tudniillik 
egyházam és annak szentséges feje iránti hűségem, kirá-
lyom és hazám iránti szeretetem. 

És ma térdre borulva hálát mondok a jó Istennek, 
hogy soha ezekben eltántorodni nem engedett; de kérem 
egyszersmind, hogy azon rövid időre is, melyet számomra 
kimért, engedje fejem fölött fényleni e kettős csillagot, 
miglen egykor egybefolyva vezessenek az örök életbe ; 
hogy egykor szt. Pállal mondhassam : „Jó harczot har-
czoltam, a futást elvégeztem, a hitet megtartottam ; vé-
gezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet 
megad nekem ama napon az Ur, az igaz biró, nemcsak 
nekem pedig, hanem azoknak is, kik szeretik az ő eljö-
vetelét." (II. Tim. 4, 7, 8.) 

Es most hozzád fohászkodom, oh édes Jézusom : 
„Áldd meg egyházunk szent fejét, dicsőségesen ural-

kodó XIII. Leo pápá t ; 
Áldd meg nemzetünk nagy királyát, szeretett apos-

toli fejedelmünket: I. Ferencz Józsefet; 
Áldd meg püspöktársaimat, jó papjaimat, szeretett 

hiveimet ; 
Áldd meg városunkat, áldd meg mindazokat, a kik 

ma itt nevedet dicsőitik ; 
Áldd meg országunkat, mi édes magyar hazánkat. 

Amen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Messzevidék, ápr. 26. „A juhok az 6 szavára hall-

gatnak(Sz. Ján. X. 3.) (Vége.) 
„Nincs állam, melynek alkotmányából és törvényeiből 

a kereszténység vezérgondolatait, mint mondani szokás : 
alapeszméit majdnem végképen ki ne küszöbölték volna; 
ami itt ott még megvan, inkább külső máz, melyet a régi 
megszokottság nem engedett még végkép lekoptatni, vagy 
melyet végkép letörülni nem mernek még az illetők, mert 
a katholikus népek még mindig nincsenek kellőleg elal-
tatva; — talán mégis észrevennék az utolsó pillanatban 
s akkor kárba veszne az évtizedes, azt lehetne mondani : 
•évszázados Krisztus elleni munka; mert az áldozat, — a 
keresztény nép, még fel talál ébredni s akkor lerázná 
nyakáról azokat, akik legdrágább kincsét, — nem vérét 
csak és földi vagyonát, hanem hitét, vallását, örökkévaló 
boldogságát is el akarják rabolni. 

Ezt tudva, legelső kötelességünk lenne, a százados 
álom bilincseit leráznunk magunkról, kibontakoznunk abból 
a dermedtségből, abból a tétlenségből, melybe a katho-
likus hiveket az egyházuk szent ügyével való százados 
nemtörődés döntötte, melyhez szoktatták azzal a régi, de 
soha igaznak nem bizonyult szólammal, hogy az ő egy-
házuk az uralkodó, — pedig ez soha sem volt nagyobb 
hazugság soha sem volt nagyobb gnny, mint épen ma, 
midőn katholikus szent vallásunk egész világrészünkben 
jobban el van nyomva, mint a legutolsó felekezet valaha 
volt! 

De ennek ott, ahol ugy van, jó nagyrészt épen maga 
a katholikus nép az oka, mert ennyi keserű tapasztalás 
után, — ellenségei nagy örömére és hasznára, még ma 
is mélyen aludni látszik s mintha fogalma sem lenne 
jogairól, de önnönmaga iránti kötelességeiről sem, majd-
nem egykedvűen, mint az igazán alvó, minden öntudat 
nélkül türi, hogy napról-napra, lépésről-lépésre hátrább 
szorítják, ugy, hogy ma szent hitét sem gyakorolhatja már 
egész terjedelmében. 

De ez amily nagy szerencsétlenség a katholikus 
vallásra nézve, ép oly nagy bün a katholikus hivek részé-
ről ; mert aki alszik, amikor virrasztani és drága szent 
kincseket őrizni kellene, az vétkezik ; s ha mi ahelyett, 
hogy szent igazaink mellett sikra szállnánk, alszunk, akkor 
ne azt nézzük, ne afelett jajgassunk, mit tesznek velünk 
ellenségeink ; hanem inkább iparkodjunk felébredni s ha 
magunkhoz tértünk, szedjük össze magunkat és gondol-
kodjunk a szent elmélkedés e napjaiban kissé afelett is, 
mit kellene nekünk tennünk, hogy a már is nyakunkba 
vetett hurokból még idejekorán kiszabaduljunk ; gondol-
kodjunk kissé afelett is : vájjon nem mi. magunk, a hivek 
vagyunk-e sok részben okai annak, hogy katholikus 
anyaszentegyházunk majdnem világszerte ama szomorú, 
szorongatott állapotba jutott, melyben sinlődni látjuk? 

Időszerű és szükséges e felett gondolkodnunk, mert 
hogy a keresztény nép mélyen alszik, azt mutatja és 
bizonyitja a világ folyása, mely kézzelfogható tanúbizony-
ságot teszen arról, hogy a keresztény népben meggyöngült 
a hit, megapadt a lelkes szent ragaszkodás Krisztushoz, 
mely apáinkat képessé tevé arra, hogy megküzdve az élet 
sok ezerféle gondjai- és bajaival, azért az örökkévaló 
üdvösségre vezető utat még se tévesszék el szemük elől, 
hanem igazi katholikus keresztények legyenek, a köz- és 
magánélet minden viszonyai közt mindhalálig. 

Az ősök e fényes példája nem egy helyen elhomályo-
sult köztünk. Nem a lelkiek, nem a szellemiek képezik 
többé a halandók földi törekvéseinek főczélját, hanem az 
anyagi, a földi dolgok. A napról napra való anyagi haszon 
a nyereség vágya az, mely az emberek cselekedeteit 
irányítja s hogy azt biztosítsák maguknak — jó minden 
eszköz — megragadják, ha mindjárt a leggonoszabb is ; 
jó minden társ, szövetkeznek vele, ha mindjárt a leg-
becstelenebb is. S amint az egyénben kialudt a vallásos 
meggyőződés szent lángja, ugy kialudt nem egy családi 
tűzhelyen is. Innen a serdülő nemzedéknek elfajulása és 
elvadulása ; mert nevelésére mi gondot sem fordit a szüle, 
ki pedig Isten és ember előtt arra kötelezve lenne; nem 
ad neki jó példát se a házban, se azon kivül, nem támo-
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ga t j a a hittanitót, sőt talán gunytárgyává teszi az ártatlan 
lelkek előtt, nem támogat ja az iskolát sem működésében, 
nem pótolja azt ott, ahol szükséges és kivánatos lenne. 
De hogy is nevelné jól gyermekét az a család, amelynek 
házi tűzhelye fel van dúlva, az a család, mely nem Isten 
törvénye szerint és az egyház áldása mellett keletke-
ze t t ? . . . hogy nevelje jól gyermekéit , miként adjon nekik 
jó példát, hogy vezérelje az erény és becsület ú t j á ra az 
a szülőpár, mely mit sem törődve frigyök szentségével, 
ugy köti, ugy bont ja fel azt, a mint szeszélye vagy érdeke 
sugall ja , felhasználva erre minden alkalmat, melyet eset-
leg egy minden keresztény szellemből kivetkőzött törvény 
kinálgat neki ? . . 

Tekintsetek szét, Krisztusban szeretett hiveim ! 
tekintsetek körül, vájjon nem igy áll-e ma a világ, hogy 
a gonoszság egyre terjed, a jók pedig csak ugy sóhajtoz-
nak ; de bátor tet tre, mely bajainkon segíthetne, a gyógyítás, 
javitás kezdeményezésére nem akarunk ébredni, hanem 
csak tovább alszunk, — nem egészséges, jó, erősítő álom-
ban ringatózva, melyre időről-időre szüksége van testnek 
s léleknek is, hogy abból megerősödve u j életre, u j hasz-
nos munkára ébredjen, hanem alvásunk hasonló azokéhoz, 
akikről Krisztus Urunk szent Máté evangélistánál (XIII., 
25.) szól, hogy mig aludtak volna, jö t t az ellenség és 
konkolyt hintett a jó buza közé, ugy, hogy mikor felnőtt 
a vetés, feltetszék a konkoly is. 

Ismeritek az evangéliumi szakaszt, Krisztusban szere-
tet t hiveim ; de azért csak szenteljünk neki ma is néhány 
perczet ; mert nagyon beleillik ide s ahoz, amiről ma 
elmélkedünk. 

Azért jöttem — ez Krisztus Urunk szavainak értelme 
ama fentérintett helyen, — azért jö t tem, hogy Isten 
országát megalapítsam itt a földön, mely országnak az 
a rendeltetése, hogy benne az általam végrehajtot t meg-
váltásnak kincsei átöröklődjenek nemzedékről nemzedékre, 
egész a világ végéig. E n elhintettem a magot, a jó, tiszta 
magot , mely ki fog kelni s melynek kalászai majd meg-
érnek, a nagy aratás, az ítélet napjára s nem ra j tam 
múlik, ha a tiszta buza közt egyszerre csak konkoly 
tetszik fel ; hanem ti ra j ta tok emberek, mert ahelyett , hogy 
ebren s te t t re készen őrködtetek volna, aludtatok, eként 
időt engedvén és alkalmat az ellenségnek, hogy konkolyt 
hitsen közétek, azaz, hogy ígéretekkel és szemfényvesztés-
sel, hazugsággal és fenyegetésekkel, rossz példával és 
csábitgatással sokakat közületek eltántorítson, azokat, kik 
nem hallgatva az anyaszentegyház oktató és intő szavára, 
nem hallgatva parancsolataira, igy kényelmesebbnek talál-
ják az életet ; azokat, kik oktalan hiuságukban azt kép-
zelik, hogy akkor felvilágosodottak és müveitek, ha nem 
törődnek a vallással ; — azokat, kik gyávaságukban nem 
merik hitöket vallani ; még, hogy sok mást ne említsünk, 
azokat is, kik még ma is készek, harmincz ezüst pénzért 
eladni Krisztust . . . hogy ilyenek támadhat tak köztetek, 
annak csak a ti aluszékonyságtok az oka s hasonló veszély-
ben forog mindegyitek, ha nem vigyáztok maga tokra ; 
mert tőletek, szabad akaratotoktól függ választani az én 
parancsom és Ádámtól öröklött gonosz haj lamok, válasz-
tani a lélek és a test, választani az erény és a bűn, 
v álasztani a hervadhatiau koszorú és az örök kárhozat 

közt. Én a Megváltó, szereztem nektek a lehetőséget a 
jót választani, ott hagytam anyaszentegyházam őrizete 
alatt minden üdyös s üdvhozó eszközt segitségtekre, csak 
válasszatok ! — de hogy a jót választhassátok, szükséges, 
hogy nyitott, éber szemmel tegyétek azt, szükséges, hogy 
józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti ellenségtek, 
az ördög, mint ordító oroszlán, körül jár keresvén, kit 
elnyeljen.*) 

íme, azt hirdeti nekünk Krisztus Urunk e példa-
beszédben, hogy gonosz emberek mindig lesznek köz tünk; 
mert az embernek szabad akarata van, melyet jóra is 
rosszra is használhat, eként lévén az övé az érdem és a 
jutalom, ha jóra s megérdemlett a büntetés, ha rosszra 
használ ja ; — de épen ebből megér t jük azt is, mily 
veszedelmes dolog, midőn a lelkek alusznak ahelyett, hogy 
Izaiás próféta szavával élve,2) egyre azt kiáltanók : „Őrző, 
hogy van az éj" — azaz mennyire haladt már az é jszaka? — 
mire ugyanott a válasz ez : „ . . . ha kérdezitek, kérdez-
zétek jól ; tér jetek meg s ugy jöj jetek !" 

„Tér je tek meg" — igy válaszol az Isten rendelte 
őr, az anyaszentegyház, emlékezvén az apostol eme szavai-
ról : 3 ) „itt az óra az álomból f e l k e l n ü n k . . . vessük el 
tehát a sötétség cselekedeteit és öltözzünk a világosság 
fegyvereibe" — vessük el azt a bűnös, veszedelmes ön-
szeretetet, melylyel mint magunk hibái iránt vakok, 
mindenre mentséget tudunk, mit másban kárhozta tunk ; 
vessük el azt a hideg közönyösséget, melylyel eddig az 
anyaszentegyház küzdelmeit néztük ; vessük el azt a nem-
telen gyávaságot, melylyel eddig szent hi tünk ellenségei-
nek üzelmeit tű r tük ; ne higyjük, hogy csak a papok 
dolga, a vallást védelmezni; mert ők a legnagyobb erő-
megfeszités mellett elégtelenek arra ott, hol a hivek 
sziveiben az élő hit szikrája kialudt. íme, a pap teljesiti 
kötelességét, iparkodik, fárad. Tani t a templomban és 
az iskolában, szolgáltat ja nektek a szentségeket, köztetek, 
veletek halad az élet ut ján és közvetiti nektek szent 
vallásunk kegyelemszereit , azon pillanattól fogva, midőn 
a kis, ujonan szülött honpolgár t eléje hozzák, hogy a 
szent keresztség által az anyaszentegyház tagjává fogadja, 
egész odáig, midőn az élet rögös u t ja in elfáradt vándor 
utolsó földi nyugvóhelyére kiséri ; ő megtesz mindent, 
szóval és tettel, intéssel s példával, atyai dorgálással 
és testvéri szeretet sugalta bátorítással, de, hogy mind-
ennek eredménye legyen, szükséges, hogy ti, a tanuló 
egyháznak hívei, hallgassatok szavára, szivetekbe vegyétek 
azt és induljatok u t ána ; mer t ő nem a maga esze talál-
mányát hirdeti nektek, hanem az anyaszentegyház tanát , 
ki viszont Krisztus Urunktó l vette azt, örökös bizomány-
képen, mint oly kincset, melynek kamatai t a hivők közt 
osztogatnia kell, a világ végéig. 

Azonban, ismétlem, nem elég, hogy a pap prédikál-
jon, hanem a népeknek hallgatniok is kell reá." 

Ennek a főp. levélnek volt a levelem elején jelzett 
hatása. Mi lenne akkor, ha minden házba egy-egy pél-
dányt lehetne küldeni a főp. körlevelekből ? ! Viator. 

') Péter I., 5., 8. 
XXI., 11. 

3) Rom. 13., 11. sköv. 
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Nagyvárad, ápr. 2. Nogáll János püspöki helynök 
szózata — Schlauch Lőrincz bibornok aranymiséje alkal-
mából. 

A váradi püspöki megye t. Papjainak, 
Krisztusban kedves Testvéreimnek, Üdv az Urban! 

Haec dies, quam fecit Dominus : 
exultemus et laetemur in ea. 

A jó Isten kiváló örömnapot készitett nekünk. E 
hó 3-án volt ötven éve annak, hogy főmagasságu s fő-
tisztelendő bibornok megyés püspök urunk és atyánkat a 
magyar egyháztörténelem kiváló alakja, a nagynevű Lo-
novics József csanádi püspök Temesvárott áldozó pappá 
szentelte s a jó pásztor vasárnapján — milyen jellemző 
találkozás ! — jövő hó 2-án lesz félszázada, hogy kegyel-
mes főpásztorunk Uj-Aradon, szülővárosában, első szent-
miséjét a Mindenhatónak bemutat ta . 

Várva-vártuk, jó ideje imádkozva s cselekedve ké-
szülünk ezen évre „mert ez az örvendetes év, az ötvene-
dik esztendő." (Levit. 25. 11.) 

Ötven év nagy idő. Az újszövetségi igaz egyház is 
jubileummal ünnepli. Pedig a mohos századoknak pálya-
futásában ötven évnek legördülése nem is oly nagy szó, 
mint egy embernél félszázad az oltár szolgálatában, mert 
„az asszonytól született ember rövid ideig él", „rövidek 
az ember napjai." (Jób. 14, 1, 5 ) 

Szól szivünknek az irás intelme : „Szenteld meg az 
ötvenedik esztendőt." (Lev. 25, 10.) 

Nagy örömünnepünk főnapja a primitia évforduló-
ján, május 2-án, húsvét utáni második vasárnapon lesz, 
mert ő eminencziája a nagyböj t miat t s a magyar szo-
kásra is tekintettel, ekkor fogja váradi székesegyházában 
ta r tan i ünnepélyesen aranymiséjét . 

Előre látható, hogy ünnepünk nem fog egyházme-
gyénk határai közé szorítkozni, hanem országra, sőt bi-
onyos mértékben világra szóló lesz az, a mint bibornok 

püspök atyánk jótettei , érdemei, hire, dicsősége is átlépik 
a megye s az ország határait . 

Hisz a bevezetés is magától szentséges atyánk XII I . 
Leo pápától, Krisztus Jézus földi helytartójától származik, 
a ki sajátkezüleg aláirt klasszikus üdvözletében küldött 
apostoli áldásával kezdi meg ünnepünket . Ünnepünket , 
mondom ismételve, mert bár a nagy körben mutatkozó 
részvét fokozza is örömünket, ez az ünnep első sorban 
mégis a miénk, Szent-László megyéje papságáé és hiveié, 
mert az ünnepelt a váradi egyház „angyala" (Apoc. 2, 8.), 
a mi szeretett püspök-atyánk, ki eltörülhetetlen fényes 
betűkkel ir ta be nevét az egyházmegye történetébe, a mi 
az iránt is gazdag reményt nyúj t , hogy neve az élet 
könyvébe is fel van irva — és az Ur Jézus tanítása sze-
rint is „először a fiak"-on a sor. (Márk. 7, 27.) 

Lelkesíteni tehát nem fogom a t. papságot, mert 
tudom, hogy erre nincs szükség bibornok-püspök-atyánk 
aranymiséjének megünneplését illetőleg, hanem csak a 
nyilvános ünneplés részleteire nézve vár ja készen a tá jé-
koztató utasítást . Lelkesités helyett inkább egy pár 
vonással megvilágítom fiúi szeretetünknek, az előkészüle-
tekből kétségtelen rendkívüli lelkesedése hatalmas forrá-
sát, erős alapját , s ehhez fűzöm utasításomat. 

Az ünneplés indokolása végett csak arra kell rámu-

tatnom, hogy a pap Krisztus titkainak sáfára, Krisztus 
helyettese és hogy mi a papság telje, mi a püspök ? 

A napokban adtam ki, közel ötven éve multán 
öreg napjaimban újra átdolgozva, a „Szentek tudományát" 
s ezen munkámból, tán hattyúdalomból, melylyel „kis-
papoknak" s egyúttal „misés papoknak" , Krisztusban 
kedves paptársaimnak kívántam szolgálni, adom meg az 
ide vágó rövid feleletet. 

„Az Ur szive szerint való pap ,hitből él1 s tudja 
szentül, mivel tartozik jelesül maga megyés püspökéuek; 
tndja, hogy a püspök édes atyjánál is előkelőbb ,Atyja 
Krisztusban', a miért mindenha fiúi tisztelettel és szere-
tettel viselkedik iránta." 

Je l igé je : tisztelet és engedelmesség a püspöknek! 
Szent Ignácz vértanú szerint „Episcopo tamquam Christo." 
A mihez ugyancsak szent Ignácz vértanú, szent János, a 
szeretet apostolának tanítványa tanitásából hozzá fűzöm : 
„Cum enim Episcopo subjecti estis, ut Jesu Christo, 
videmini mihi non secundum homines, sed secundum 
Jesum Christum vivere." (Epist. ad Trallianos c. 2. 3.) 

Lelkesedésünk rendkivüliségének megértésére pedig 
elég bibornok püspök-atyánk püspöksége, avagy csak 
váradi püspöksége történetét átfutni . 

Midőn éppen 10 év előtt, mint káptalani helynök 
nagy örömmel tudat tam Krisztusban kedves testvereimmel 
püspök-atyánk legkegyelmesebb kineveztetését, már akkor 
egy országszerte ismert s tisztelt, érdemekben gazdag s 
fényes főpásztori életre muta that tam s röviden „a tudo-
mányosság, ékesszólás, egyházpolitikai, keresztény-társa-
dalmi, emberbarát i és közművelődési fáradhatat lan, hasznos 
működés kimagasló alakjának" jellemezhettem uj főpász-
torunkat és „jóságos szívű" a tyánkat . Atyánkat mondom, 
mert szent Epiphán ?szerint : „Ordo siquidem Episcopo-
rum ad gignendos Pat res praecipue pertinet. Hojus enim 
est Pa t rum in Ecclesia propagatio." 

Es mikor az U r szent haj lékában, a székesegyház-
ban. elfoglalt püspöki széke előtt Szent-László megyéje 
klérusának élén bemutat tam hagyományos fiúi hódolatun-
kat, nemcsak a püspöki méltóságra, hanem püspök-atyánk 
egyéni kiválóságára is tekintet tel mondot tam: „Versatur 
mihi ob oculos effigies Imperatoris, quem „delicias gene-
ris humani" dixere, qui terrarum dea, gentiumque Roma 
Vesuvii flammis exterri ta et republica aliis aliisque 
calamitatibus at tr i ta, si Svetooio Tranquillo fides, „in his 
tot adversis atque cladibus non modo principis sollici-
tudinem, sed et parentis fcffectum unicum praestitit, nunc 
consolando per edicta. nunc opitulando, quatenus suppe-
teret facultas . . . . medendae valetudini leniendisque 
morbis nullám divin&m humanamque opem non exhibuit, 
inquisito omni sacrificiorum remediorumque genere." 
(C. Svetonii Titus Flavius. Yespasianus, Augustus VIII.) 
Apposite. Sed ecce plus, quam Titus imperátor hic, qui 
principis sollicitudinem et parentis affectum eo spiritus 
vigore ornaverit auxeritque, quem de corde Christi bau-
serit, de corde inquam Chnsti , quem cumprimis bonum 
pastorem, quem principem regum terrae et Episcopum 
animarum nostrarum adorabundi profitemur." 

Ha volt volßa akkor valaki, ki e szavaimban akkor 
szónoki fokozást is vélt volna fölfedezhetőnek : aranymi-
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i>és Bibornok-püspök-atyánk épp most betölt 10 éves 
váradi püspökségének történetére visszapillantva most azt 
mondaná : hogy a mi akkor szónoki fokozásnak látszott 
előttem, legfeljebb jól bevált jövendölés volt. 

Hol kezdjem a 10 év kiváló mozzanatait? 
Azon, a mit a püspök szó jelent „nomen episcopi 

sollicitudinem sonat ac curam" mondja Petra bibornok s 
ilyen értelemben Cicerónál (Ad Atticum) is előfordul. 
Kezdjük a gondviselő éberségen, apostoli buzgóságon. 

Ismeretes dolgokat sorolok fel. Kötelességtudása 
példányszerö. Mindnyájan tudjuk, hogy püspöki hivatala, 
az „onus angelicis humeris formídandum* minden irányú 
teendőit: tanitói, kegyosztói s kormányzói tisztét mily 
buzgón teljesiti. A szentszéki ügyeket is rendesen maga 
vezeti s még akkor is rendesen személyesen intézi az 
egyházmegye hivatalos ügyeit, ha országos törvényhozói 
s egyéb kötelességei miatt hazulról távol van. 

Hivatali buzgósága folytonos bizonysága, mennyire 
szivén fekszik a tudat : „certissimum non admitti pastoris 
excusationem, si lupus oves comedit et pastor nescit." 
Trid. (Sess. VI. cap. 1.) Személyesen szenteli papjait. 
Személyesen meglátogatta s megvizsgálta már az egész 
egyházmegyét s mindenütt személyesen szolgáltat^ ki a 
bérmálás szentségét (Sess. XXIII. cap. IV.) s mondhatni 
mindenütt személyesen hirdette Jézus Krisztus szent 
Evangéliumát, személyesen teljesitvén „hoc praecipuum 
Episcoporum munus" (Trid. Sess. Y. cap. II.) Papjaival 
való apostoli bánásmódja mily szép megvalósítása szent-
egyházunk szellemének, ki ne tudná ? „Ita praeest sibi 
subditis, ut non in eis dominetur, sed illos, tamquam 
filios et fratres diligit. Ha kell, „arguit, obsecrat, increpat, 
sfd in omni bonitate et patientia", mert „saepe plus 
erga corrigendos agat benevolentia, quam austeritas, plus 
exhortatio, quam comminatio, plus Charitas, quam potes-
tas." (Sess. XIII de réf. c. I.) 

De egy igazi, Jézus szive szerinti jó főpásztor 
vonásait részletesen bemutatni kegyelmes bibornok-püspök-
atyánkban messze vezetne s Krisztusban kedves testvéreim 
előtt fölösleges is volna; ellenben a történet szempont-
jából czélszerübb lesz maradandóbb jellegű s hatású áldo-
zatait és kiválóbb alkotásait mint egy rövid ös9zfogla-
latban megörökíteni itt az egyházmegye annalesszerü 
lapjain. 

Az e hó 10-én tartott szentszéki ülésen 100 ezer 
forintos örökalapitványt tett s adott át főtisztelendő szé-
kes káptalanának aranymiséje alkalmából az egyházme-
gye egyházi és iskolai czéljaira, templomok, iskolák épí-
tésére, javítására, papok és tanítók segélyezésére s ezzel 
az egyházmegyei főpénztárban szeretett egyházmegyéje 
javára elhelyezett örökalapitványa 200 ezer forintra emel-
kedett. A debreczeni apácza-zárda létesítésére 30 ezer 
forintot adott. Mindjárt váradi püspöksége kezdetén pap-
növeldéjében uj kápolnát létesített, a saját költségén 
építtetett uj összekötő emeletes épület-részben. A székes-
egyház számára szent László királynak, váradi püspök-
sége és egyházmegyéje alapitójának s Patrónusának tisz-
teletére 10.000 forintnyi költségen az emlékezetes szent 
László jubileum alkalmából gyönyörű ezüst hermát (erek-
lye-tartót) készittetett és a szent László-téren székeskáp-
talanával közös költségen készittette a szép szent László 
szobrot. A székesegyház nagy orgonáját mintegy 5000 
forint költséggel megujittatta. Nagyváradon kisdedóvónő-
képző intézetet alapított s tart fenn. A nagyváradi róm. 
kath. tanítóképző intézetnek saját állandó helyiséget 
szerzett. 

A nagy várad-olaszi r. k. fiúiskolát egy újonnan szer-
vezett tanitói állomással, valamint a nagyvárad-velenczei 
irgalmas-nővérek intézetét is jelentékenyen megbővitette 
a helyiségeket s működési teret illetőleg. 

A. püspöki palota mellett szép parkot létesített s a 
muzeum létesítéséhez is jelentékeny áldozattal járult. 

B.-Püspökiben aranymiséje alkalmából nagy költ-
séggel, szép uj templomot építtetett. A bárándi templo-
mot több ezer forintra menő költséggel kibővittette. A 
bánfalvai uj templom építéséhez több mint 8000 forint 
adománynyal járult. Kondoros és Magyar-Patak újonnan 
létesített lelkészségeknél a lelkészi lakot saját költségén 
építtette. Uj iskolákat s tanitói lakokat építtetett saját 
költségén: Cséffán, Bucsán, Bélfenyéren (II), s a csaba-
soprony pusztai most épül. 

A szilágy-somlyói római katholikus algimnáziumnak 
a nyilvánossági jogot visszaszerezte, hiányait pótolván, 
számára tornacsarnokot épittetvén s a fentartást, illetve a 
fentartási költségek kiegészítését magára vállalván. 

A debreczeni katholikus algimnáziumnak főgim-
náziumá való kibővítési ügye most van folyamatban, 
melyre a legfelsőbb engedély kinyerése mellett 150.000 
irtot ajánlott fel. 

Az egyházmegye viszonyainak szép fejlődését jelzi 
az is, hogy kegyelmes főpásztorunk 10 éves kormányzata 
alatt létesült: 3 u j önálló lelkészség, t. i. a már emii-
tetteken kivül még Szeghalmon. 

Rendszeresíthetett 4 uj segédlelkészi állomás és 
pedig: Debreczenben, Békés-Csabán, Endrődön és Zilahon 
egy-egy, továbbá Nagyváradon a külön főreáliskolai hit-
tanári s Debreczenben a Theresiánumi II. felügyelői 
állomás. 

Debreczenben letelepültek a Mi-Asszonyunkról neve-
zett szegény iskolás-nővérek, a bihar-vármegyei közkór-
házban a betegápolás a betelepitett szent Ferenczrendi 
nővérekre s a gyulaiban a Paulai szent Vinczéről nevezett 
irgalmas nővérekre bízatott. 

Az emiitett u j templomokon kivül még Magyar-
Patakon és Asszonyvásáron épült u j templom az endrőd-
kondoros-tanyai most épül és a dobozi is munkába van 
már véve, a kondorosi pedig jelentékenyen bővült. 

Uj kápolnák épültek a nagyvárali Szent Vincze-
intézetben, Kágyán, a békés-csabai, király-daróczi és 
margittai temetőkben. 

Uj iskola, illetve tanitói állomás mintegy 20 s egy-
néhány kisdedovoda létesült. 

Az Isten házainak ékitései s fölszerelvényei, a szobrok 
s keresztek tekintetében történtekre kiterjeszkedni messze 
vezetne. Annyi bizonyos, hogy még azon alkotások közül 
is, melyek csak bibornok-püspök-atyánk kormányzata 
alatt, de nem saját pénzén létesültek, többhöz tetemes 
anyagi áldozatával is hozzájárult; de ezeket, valamint a 
jó irányú irodalom előmozdítására — melynek maga is 
termékeny s kimagasló munkása — hozott s a keresztény 
jótékonyság oltárára letett nagymérvű áldozatait, a szegé-
nyeknek az irgalmas-nővérek kezei utján is .juttatott tete-
mes alamizsnáit összeállítani szinte lehetetlen, mert igen 
sok a csendes, sőt titkos jótékonyság homályába van 
burkolva. 

A tiz év alkotásai közül meg kell emlékeznem, 
még a székesegyházi szentély fölemeléséről, a gyönyörű 
carrarai márvány u j főoltárról, melyet e hó 9-én szentelt 
fel ünnepélyesen bibornok-püspökünk ; a kereszthajók 
oltárainak érczfelépitvényeiről, továbbá a vármegyeházi 
művészileg bronzban megújított Szűz Mária szoborról, a 
nagyváradi katholikus sajtó megszületéséről, a katholikus 
körök terjedéséről, nevezetesen a nagyváradi katholikus 
körről. Ezek. habár közülük csak az utóbbiak kívántak s 
ugy tudom nem csekély személyes anyagi áldozatokat : 
nagy főpásztorunk kormányzatának dicsőségéhez méltán 
sorakoznak. 

Es áldozatai, jótékonyságai nem szorítkoztak csupán 
egyházmegyéjére, habár első sorban ennek élt és él is. 
Egy párt érdemesnek tartok megemlíteni. A temesvári 
temetőben szép kápolnát építtetett. Egyszersmind haló 
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porának nyughelyéül, jókor készülve a végső órára, mely 
hogy minél későbben jöj jön el, ezer és ezer sziv ostro-
molja velünk együtt az eget ; Jézus Szentséges Szive 
budapesti temploma számára nagy értékű orgonát készít-
tetett . Nagyasszonyunk mária-radnai u j diszes kegyoltára 
létesítését is jelentékeny áldozattal mozdította elő. A 
magyar Mária-tisztelet történetében oly nevezetes mária-
czelli hires búcsújáró helyen is ezüstből készült ujjal 
pótol ta t ta a magyarok Nagyasszonyának tiszteletére az 
onnét eltűnt régi magyar koronát. 

Ebben különben lelkületének három jellegzetes 
alapvonása volt sugalmazója : Mária-tisztelete, a dinasztia 
iránti kegyeletes hűsége s magyar hazafias érzülete, a 
mely minden alkalmat megragadta t vele, mint főpásztor-
ral, a mely a vallásosság, a korona iránti hűség s a 
magyar hazaszeretet ápolására alkalmasnak mutatkozik. 

Tudomány szeretete mellett e három alapvonás 
vezette abban is, hogy annyi nagyszerű ünnepség volt 
püspöksége alatt Nagyváradon. 

De mit szóljak közéleti szerepléséről, szónoki 
remekléseiről, melyek egy-egy felszólalását a társadalmi 
gyülekezetek élén és a törvényhozás termében rendesen 
eseményekké tet ték. 

Az egyház igazainak védelmében kifejtet t fáradha-
tatlan nagyszerű küzdelmei pedig eltörülhetetlen fényes 
betűkkel ir ták be nevét a magyar egyház történelmébe s 
elévülhetetlen dicsőséget szereztek az egyháznak s nekünk 
hű gyermekeinek „mert a fiak dicsősége az ő atyjok." 
„Gloria filiorum patres eorum." (Prov. 17. 6.) 

S ha már dicsőségről szólok, melyet kegyelmes 
főpásztorunk árasztott megyénkre s kápta lanunkra : lehe-
tetlen meg nem emlékeznem a szent bibor díszéről, mely 
mint csupán püspökről először ő róla áradot t le Nagy-
várad ős püspöki székére s a váradi káptalan Cappa 
major kiváltságáról, melylyel bibornok-püspök-atyánkra 
való tekintet tel s mintegy a szent bibor s nagy bibornok 
püspökünk emlékének igy is megörökítésére örök időkre 
fölékesítet te Szentséges Atyánk XII I . Leo pápa káp-
ta lanunkat . 

„Ecce sacerdoá magnus, qui in diebus suis piacúit 
Deo, et inventus est jus tus!" 

Ezek után bibornok-megyés-püspök u runk ő emi-
nencziája arany-miséjének megünneplésére vonatkozólag 
ezennel e l rendelem: 

1. Folyó évi május 1-én az esteli harangozás az 
Urangyalára a legnagyobb haranggal tör ténjék, figyel-
meztetésül a következő napi ünnepre és ekkor, vagyis 
május 2-án az egyházmegye minden önálló lelkészséggel 
biró egyházában a „Te Deum" szokásos előrebocsátásá-
val ünnepélyes szent mise mondassák — de az „applicatio 
Missae pro populo" kötelesség el nem hagyásával — az 
„In Anniversario Electionis seu Consecrationis Episcopi" 
mise-formulából veendő collectával s a szent mise végén, 
a hónap első vasárnapja levén, a monstrant iában kitet t 
Oltári szentség előtt a néppel felváltva 3 Miatyánk és 3 
Üdvözlégy mondassék jubiláris bibornok-püspök-atyánkért . 
Az ünnepre a hivek az előző vasárnapon a templomban 
figyelmeztetendők. 

2. Tudatom továbbá, hogy május 1-én, szombaton 
délelőtt 10 óra tájban fog az egyházmegyei papság 
vezetésem alatt fiúi tisztelete, hódolata, hűsége, szeretete 
s ezekből fakadó üdvözlő köszöntése teljesítés végette ő 
eminencziája elé járulni. Ugyanekkor fognak átnyuj ta tni 
a káptalan, az egyházmegyei papság s az én emlék-
tárgyaim. 

3. Mivel ugy ismerem az egyházmegyei t. papság 
érzületét, hogy a ki csak jöhet, jelen kiván lenni a 

szeretet ez ünnepén, de másrészt eonek az isteni-tisztelet 
kára nélkül kell megtörténnie s igy szombaton többen, 
vasárnap kevesebben lehetnek jelen : a szükséges tájé-
koztatás czéljából bizalmasan fölhívom a t. papságot, 
hogy az egyházmegyei irodával mindenki mielőbb 
tudassa, hogy szombaton, vagy vasárnap, vagy mindkét 
nap lehet-e s lesz-e jelen Nagyváradon. 

Nagyvárad, 1897. ápril. Dr Nogáll János, 
fölsz. püspök, 

általános helynök, nagyprépost. 

H I V A T A L O S . 
A „Budapesti Közlöny" május 1-i száma első helyen 

a következő legmagasabb kéziratot közölte : 

Kedve s dr Schlauch biboros püspöki 
Különös örömömre szolgál áldozárságának 

félszázados jubileuma alkalmából Önnek leg-
bensőbb szerencsekivánataimat kifejezi. 

Ezen alkalommal hálás elismeréssel emléke-
zem meg azon sokoldalú érdemekről, melyeket 
Ön az egyház, a trón ós a haza körül szerzett, 
azon fáradhatlan és erénydus tevékenységéről, 
melyet tudományok és a művészet fejlesztése 
érdekében kifejtett és azon ritka szivjóságáról, 
melylyel minden üdvös és nemes czélt bőkezűen 
előmozdítani és a nyomort enyhiteni mindenkor 
kész volt. 

Változhatatlan különös kegyelmem jeléül 
Önnek Szent htván-rendem nagykeresztjét díjmen-
tesen adományozom azon hő óhajtással, hogy az 
isteni Gondviselés áldástárasztó életét az egyház 
és a haza javára és diszére még évek hosszú 
során át tartsa meg. 

Kelt Bécsben, 1897. évi ápril hó 24-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Báró Jósika Sámuel, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Az árva pécsi egyházmegyében Majláth 

Gusztáv „gróf püspök ur fogja végezni a pappá szente-
léseket. 0 mga már leutazott Pécsre. 

— A rozsnyói egyházmegye névtárát köszönettel 
vettük. Két részből : egyháziból és iskolaiból áll. 1892 óta 
nem jelent meg. A halottak ettől az évtől vannak kimu-
tatva. A jelenlegi püspök ur a 12-ik. Elődei vol tak: 
Galgóczv János, Révay Antal, Andrássy Antal báró, 
Szányi Ferencz, Es terháry László gróf, Lajcsák Ferencz, 
Scitovszky János, Zichy Domokos gróf, Bartakovics Béla, 
Kollárcsik István, Schopper György dr. A kath. hivek 
száma az egyházmegyében, 174,661 ; a népesség összes 
száma 334.707, kikből 9595 gör. kath., 97,231 lutheránus, 
42,713 kálvinista, 10,467 zsidó, 2 unitárius, 38 gör. 
keleti, a többi katholikus. A plébániák száma 99, a 
megyei papságé 166. 

" 4- „A budapesti Páli szent Vincze egyesület 
folyó 1897-évi május hó 9-én délután 4 órakor, a buda-
pesti központi papnevelő intézet dísztermében (IV., Bel-
város, Papnövelde-utcza 72. sz.) egyleti XXIX. évéről 
rendes közgyűlését ta r t ja meg. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása : 
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VI.. Bajza-utcza 14. sz., 
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küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
tcinden 

kir. postahivatalnál : 
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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 

Budapesten, május 8. 

ÖTVENHATO 

37. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DI K ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék éi Tanulmányok : Szabadelvű. — Major Ferencz beszéde a képviselőház márcz. 6-iki ülésében. — Eqyházi 
Tudósítások: K ö l n . A Taxii-féle világbolonditás vége. — B e r l i n . A Diana-Vaughan-ügy eredményei és tanulságai. — Hivatalos. — 

Vegyesek. 

S z a b a d e l v ű 
— Irta: Alanus. — 

Megvallom, sokat gondolkoztam e szó valódi 
értelme fölött, mely napjainkban szálló ige. 

Hatalma nagy fönt és lent. Aki ellent mer 
mondani a szabadelvű szóval együtt járó irány-
nak, a ki nem hajol meg szelleme előtt, még 
nagyon megköszönheti, ha csak kinevetik, gyön-
géden megmosolyogják, mivel a legtöbbször az 
történik, hogy a liberalizmus pontifexei (hidcsi-
nálói) hosszú czeremonia mellőzésével, de annál 
lesújtóbban czitálják feje fölött: qui aliter sen-
serit et docuerit, anathema sit. 

Keresztény ember, katholikus pap, nemlehet 
szabadelvű. Mert vagy igaz értelemben veszszük 
a szabadelvű szót és akkor ezzel szemben nem-
csak joga, hanem kötelessége a keresztény em-
bernek, a katholikus papnak, kit egyházának 
elvei, tanai, igazságai köteleznek, hogy azok 
előtt, mint értelmi ós erkölcsi igazságok előtt 
meghajoljon, a törvény kötelező erejét elismerje; 
vagy nem igaz az, amit evvel a szóval, foga-
lommal összekötnek az emberek, mely esetben 
a katholikus papnak, illetve keresztény ember-
nek, az igazság hirdetőjének illetve követőjének, 
nem marad más kötelessége, mint az, hogy a 

dolgot tiszta megvilágitásba helyezze, a „pro-
pria reddite rebus vocabula" értelmében. 

Ezek előrebocsátása után foglalkozzunk a 
legrégibb magyar lapban ezzel a most már oly 
divatos szóval, higgadtan, tisztán bölcseleti 
alapon. 

Evekkel ezelőtt, egyik alföldi metropolisban, 
a következő jellemző párbeszédnek voltam szem-
és fültanuja. 

Képviselőt választottak az atyafiak. Termé-
szetesen széltében hosszában nem beszéltek más-
ról, mint a nagy eseményről; — az még ter-
mészetesebb, hogy egyik a másikat iparkodott 
kapaczitálni. 

— Már ón azt mondom, hogy nem nagy 
különbség az, függetlenségi vagy kormánypárti 
képviselőt választani, egyik annyit ér ránk nézve, 
mint a másik. Higyje el komám, erősitette 
tovább a beszélő álláspontját, én már több 
képviselőt választottam ; ilyenkor Ígérnek, szaval-
nak szépen, de mikor tenni kellene, akkor 
hallgatnak. 

— Hát az igaz, hogy vérmes reményeim 
nekem sincsenek, felelt a másik, nem is a bekö-
vetkező haszonra kell ilyenkor tekinteni az 
embernek, hanem az elvre, tudja édes barátom 
az elvre. 

31 
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Komám, felelt erre az első, mondja meg azt 
nekem, mi az az elv? 

A kérdezett hallgatott, egy szót sem tudott 
felelni. A kérdés meglepte, váratlanul találta. 

Ha azoktól, a kik e szép hazában fönnhan-
gon mondják, hogy szabadelvűek, ezt kérdeznők, 
nagy részöknél ez volna az eredmény. 

Ezekkel persze könnyű elbánni. Maguk se 
tudják miről beszélnek: érdemes-e hát ezekkel a 
levegőbe beszélő, vagy Don Quichotte módjára 
a szélmalmok ellen harczoló hősökkel szóba 
állani? A felelet, józan ember részéről, csak 
tagadó lehet. De bezzeg érdemes azokkal, — gon-
dolják többen, — kik a dolgot, annak lényegét 
ismerik. Próbálják meg. 

Az elv bölcseletileg akár objective akár 
subjective veszszük, állandó szabályt, törvényt 
jelent. A törvény, mely norma, regula agendi, 
kötelezi mindig az embert, még pedig vagy 
positive, hogy valamit cselekedjünk, vagy nega-
tive, hogy ne cselekedjünk. 

A családban, társaságban, végül, mi a mai 
fogalom szerint legnagyobb fontosságú, az állam-
ban élő embernek máról holnapra, minden czél, 
minden eszmény nélkül nem lehet, nem is 
szabad élni. Ebben a mondatban az emberre, 
az igazi emberre fektetünk súlyt, kinek cseleke-
detein az ész és emberi akarat ereje, hatalma 
meglátszik. Esz, akarat, czél! Mily fönséges 
háromság ez, ha igazán harmóniában van! 

Működése átható, az egész emberre kiter-
jedő. Család, társadalom, állam, egyaránt boldog, 
ha ész, akarat és czél erkölcsileg helyes alapon 
áll, ha az ember igy fejti ki tevékenységét. 

A család boldogságának megvannak saját 
alapelvei, föltételei. Az apai hatalom tisztelete, 
melyet a család minden tagja, igy hát feleség, 
az anya is elismer, a házastársak egyenjogúsága, 
mint a római jog mondja, a gyermekeknek igaz 
szeretete, mely a szülőket fárasztó munkáikban 
lelkesíti, mely arra ösztönzi őket, hogy kedves 
gyermekeik jólétét, szerencsés boldogságát ipar-
kodjanak megvalósítani, önzetlenül, a haszon 
minden gondolata nélkül, a „parentes thesau-
rizant filiis, non filii parentibus" princípium értel-
mében, viszont a gyermekek ragaszkodó szere-
tete és tisztelete, melylyel szüleiket körülveszik, 
melylyel életük boldogitására törekszenek, oly 
állandó szabály, olyan erkölcsi törvény, melyet 
megváltoztatni, mely tekintetben szabadságomat 

érvényesíteni nem áll hatalmambau. A törvény, 
az erkölcsi princípium ezekben erősebb. én meg, 
az egyén, gyöngébb vagyok, és kötelességem a 
„vires inferiores superioribus subjiciantur* prin-
cípium értelmében is e szerint élni, e szerint 
cselekedni. 

Lehetek-e hát szabadelvű, megtehetem-e, hogy 
akár mint családapa — akár mint feleség és 
anya, akár mint gyermek a fönnebbiekben hang-
súlyozott erkölcsi törvényekkel szabadon rendel-
kezzem, szabadon válaszszam az egyiket vagy a 
másikat ? 

Hogy lehet mindezeket kérdezni, csodálkoz-
nak többen, hisz ezek discussio tárgyai nem 
lehetnek. Meglehet, de az bizonyos, hogy a minden-
napi élet azt mutatja, hogy mégsem lehetetlen 
kérdések ezek. Allitásom bebizonyítására a közel-
múltra, és a székesfővárosra hivatkozom. 

Mikor a Belgiumból ide pályázó Ward Klára, 
kit férje nevén neveztek csak Chimay herczegnének, 
a Rémi szállóban tartózkodott, ugyan mondják 
meg, az oda tóduló tömeg, mely majdnem ostrom 
alá vette azt a hotelt, nem szabadelvűségéről 
tett-e a tanúbizonyságot, mikor egy erkölcsileg 
a közönségesnél alávalóbb, igy hát bűnösebb 
személyt még ünnepelni merészelt? 

Ennél az esetnél markansabban nem mutat-
kozhatott a szabadelvűség. Nemcsak az ünneplő 
publikum adott erről tanúbizonyságot, hanem 
első sorban az az orgánum, mely hatalomnak 
érezvén magát auktoritással szokott beszélni, t. 
i. a hirlapok. 

Mi is történt? Napokkal azelőtt bizonyos 
kéjérzettel irtak erről az individuumról, ki abban 
a pillanatban közönséges érzéki lénynyé sülyedt, 
mikor gyermekét egy értelmileg és erkölcsileg 
alantfokon álló, a társadalom szemében kegyelem-
kenyéren élősködő czigány kedveért magától 
eldobta. A hírlapirodalom, mely érzi, hogy 
bizonyos erkölcsi alap nélkül nincs értelme 
működésének, Ward Klára ünnepeltetése láttára 
megborzadt, fogta magát, vissza vonulót fúvott, 
és a publikumot támadta meg, hogy magáról 
annyira megfeledkezett, hogy egy ilyen közön-
séges érzéki lényt ünnepelni merészelt.1) 

Köszönjük ezt a szabadelvűséget. Persze, a 
hibát, a dolog ódiumát másra tolni, vele mást 
gyűlöletessé tenni, cinizmussal véteni jog, méltá-
nyosság, hit, erény ellen, de a felelősség esetében 

x) Az „Esti Újság**' tette egyik januáriusi számában. 



28 2 RELIGIO. 

Pilátus módjára kezeit mosni, kellő jártasság 
nélkül az értelmi és erkölcsi téren másokat 
oktatni, mert „audaces fortuna jubat", mind olv 
jelenség, mely a szabadelvüséggel metafizikailag 
csak ugy vele jár, mint fizikailag a fénynyel 
együtt jár az árny. 

Hát a társadalomban mily viszonyok, kötele-
zettségek között áll a cselekvő ember?! Hogy az 
emberek bizonyos czélból alkottak mindig társa-
ságot, azt ugy Rousseau, a „Contrat social" szerzője, 
ki szerint a társaság alakulása, az embeieknek 
társaságban való egyesülése, tisztán ezeknek 
szabad akaratából és nem az emberi természet 
szükséges követelményéből törtéüt, mondom ugy 
Rousseau, mint azok, akik az ellenkező állás-
pontot védelmezik, és azt tanitják, hogy az ember, 
az ens sociale, nem is élhet, érvényesülhet más-
kép, mint a societásban, egyhangúan aláirják és 
elfogadják. 

Az a czél, vájjon az egyénnek kedvez-e, vagy 
a közjó szolgálatában a communitas javait ipar-
kodik előmozditani ? Egy fösvény házába vezetem 
t. olvasómat. A pénz nyomorultja, ki elsősorban 
magával, azután másokkal uzsoráskodik, kéjes 
érzettel olvassa pénzét. Az ott heverő kincs 
örömet okoz beteg lelkének, teste pedig az 
agyonkinzás, koplalás jeleit mutatja. 

Kérdezem, nem szabadelvű-e a társadalom-
nak ez a megszánni való alakja? Igen, szabad 
elvvel használja fel kincsét semmire. 

Ez beteges állapot, veti szememre valaki, 
melyet gyógyitani kell, mely a szabadelvüséggel 
semmiben sem függ össze, sőt éppen a szabad-
elvűség, mely az egyénnek szabad érvényesülése 
mellett tör lándzsát, egészen elitéli ezt az irányt, 
ezt a szellem nélkül szűkölködő beteges életmódot. 

A suum cuique elv értelmében elfogadom, 
aláirom. Az egyén szabad érvényesülésének helyére 
bevezetem olvasómat, egy fiatal embernek fény-
nyel és pompával berendezett lakásába. Az aszta-
lon párolgó ételek, érzéket csiklandozó italok, 
melyeket a barátság nyújt az ott vígan mulató 
társaságnak. A házi ur, egy egészen fiatal ember, 
mellette szép asszonya, kit ugy ő, mint a vele 
szembeu ülő barátja a figyelem minden jelével 
kitüntetnek. 

A pezsgő gyöngyözik, a házi úron észre-
vehető az alkohol túlságos élvezete, deliriumában 
érzéketlenül hanyatlik a pezsgővel öntözött szoba 
puha szőnyegére. 

Az eszétől és akaratától megfosztott embert 
hálószobájába czipeli a cselédség, honnan erősen 
hallatszik az álomban is hörgése, deliriumának 
hatása. 

És mulató társai? Tán követik őt, és ag-
gódva virrasztanak szegénynek ágya mellett? Óh 
nem teszik ezt . . . . Evek múlva, vagy tán csak 
hetek múlva, a város lakosai, még a komolyak 
is széltében beszélik, hogy a delíriumban meg-
halt háziurat legjobb barátja csalta meg felesé-
gével. 

Az egyén szabad érvényesülése. A mérték-
letesség erényének megtartása, a szenvedélyek 
fékezése ugy-e olyan erkölcsi törvény, melyet 
mindenkinek meg kell tartani, melylyel szemben 
a szabad érvényesülés nem lehet elfogadható 
szabály, törvény ? A szeretet, az igazságosság 
erényének gyakorlása embertársainkkal szemben 
viszont oly törvény, melyet bün nélkül megsér-
teni semmiféle egyéni szabadság mellett nem 
lehet, nem szabad. 

Az egyén érvényesülése bizonyos erkölcsi 
és jogi törvények mellett lehetséges. A társada-
lomban az erkölcsi törvények uralma korlátozza 
az egyéni szabadságot, az államban pedig a jogi 
alapon álló törvények határozzák meg a polgárok 
helyzetét. Igy támogatja egymást erkölcs és jog, 
melyeknek elseje a társadalom erőssége, a másika 
az állam belső és külső hatalmának elengedhetlen 
föltétele, „conditio sine qua non"-ja. 

A társadalmi életben kell mindenek fölött 
határozottnak lenni ugy egyeseknél, mint az 
egész társadalomban az erkölcsi iránynak. Az 
emberi gyarlóságnak elejét lehet venni ott, ahol 
a „minden ország támasza talpköve, a tiszta 
erkölcs" uralkodik. 

N. Constantin minden intézkedésében át volt 
hatva ennek az igazságnak erejétől. A sziveket 
és veséket vizsgáló isteni Gondviselés ezért,, 
erkölcsi jellemének eme tisztaságáért tüntette ki 
őt az „ev rovta vixa" fönséges kegyelmével, mely 
a háromszázados üldözés után a kereszt tudomá-
nyának győzelmét jelzi a világtörténelem lapjain. 

Igen, szabadelvű uraim, a kereszt tudomá-
nyának győzelmét ! Állitásom bebizonyítására egy 
másik Caesar-ra hivatkozom, ki csak nemrégiben, 
ebben a villám-századában, ragyogott dicsőségének 
magaslatán, honnan, abból a széditő magasság-
ból, azért bukott le a mélységbe, mivel egyéni 
tehetségeinek, teremtő erejének, korlátlannak 
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hitt hatalmának gondolatában hálátlan lett ahhoz, 
kinek első sorban, bár véleményem szerint is nem 
kizárólag, köszönhette imperátori hatalmát. 

(Folytatjuk.) 

Major Ferencz beszéde 
a képviselőház márczius 6-iki ülésében. *) 

T. ház ! Nem óhaj tok ez alkalommal a kormány 
közoktatásügyi poli t ikájának birálatába bocsátkozni, ha-
nem ki akarok térni közoktatásügyünk két fontos részére, 
hogy ez irányban az igen t. miniszter ur figyelmét külö-
nösen fölkeltsem. (Hall juk ! Hall juk !) Az emberiség fej-
lődése a 19-ik századnak különösen második felében nyil-
vánvalólag rohamos léptekkel halad a műveltség terén 
ugy, mintha egy-egy évtized évszázadok mulasztását 
akarná pótolni. De sajnosan kell tapasztalnunk, hogy ez 
a törekvés nem halad a megfelelő uton, mert rég elvesz-
tet te a valláserkölcsi talaj t és csakis az anyagias világ-
nézlet és hamis jelszavak vezérlik, melyekről igen szépen 
emlékezett meg önérzetes felszólalásában Zichy János 
gróf t. elvtársam, a miért is felmentve érzem magamat , 
hogy e kérdések további birálatába bocsátkozzam, hanem 
á t té rek a közegészségügyi oktatás és a rögtöni segély-
nyúj tás körében szükséges teendőkre. (Hall juk ! Hal l juk ! 
a baloldalon.) 

Mig ma a műveltség még az alsó néposztályoknál 
is utat tör magának, addig az általános műveltségnek 
úgyszólván föltétlen kellékei ugy mint természetünk isme-
rete, annak okszerű ápolása, az ár ta lmak elleni védekezés 
és ha baleset ér, az ellen való öntudatos mentési kísér-
letnek, ismeretei teljesen parlagon hevernek és úgyszólván 
csakis a szakemberek birtokában vannak. Ki ne tapasz-
tal ta volna, hogy még a müveit körökben is az egészség-
ügy ismerete egészen hiányzik, vagy igen fogyatékos, 
mert sokszor még a tudós is oly naiv kérdéseket tesz a 
társaságban, a melyek teljes mértékben elárulják e téren 
való ismerethiányát s igy bátran el lehet mondani, hogy 
sok esetben a legelső tudós és az eke szarvát fogó 
munkás között e szempontból alig van különbség. (Ugy 
van ! balfelől.) Már az eddig mondottakból is feltétlenül 
beigazoltnak látom, a közegészségügy, valamint a rög-
töni segélynyújtás szükségességét, mert ez nem lehet 
privilégiuma a szakembereknek, hanem kell, hogy köz-
kincsé legyen, hogy a társadalomban értékesíthesse azt a 
humani tás terén. (Helyeslés.) 

Tagadhatat lan, hogy a rögtöni segélynyújtás terén 
igen sok történt a társadalmi téren, hogy e tekintetben a 
hangula t eléggé fel van keltve, de még nagyon szűk 
körben, csakis az egyes mentő-egyesületeknél, a melyek 
tagadhatat lanul nagy humanitárius feladatot teljesítenek. 
(Ugy van! balfelől.) Hogy ez általánossá legyen, oly 
intézményekre kell gondolni, a melyekben ez megvalósít-
ható. Er re első sorban legalkalmasabb a tűzoltói intéz-
mény, a me lv ' az egész országban el van terjedve és a 

*) Ezzel befejeződik az a parlamenti beszéd-cyklus, melylyel 
magát a néppárt Mag}*arország törvényhozásába az első kultúrpo-
litikai általános vitánál bevezette. 

humanizmus terén működik. (Helyeslés.) Teljesen össze-
függ a tűz elleni védekezéssel az életmentés, egyik a 
másikkal karöltve jár , egyik a másikat úgyszólván kie-
gészíti. Volt alkalom évekkel ezelőtt ugy az országos 
tüzoltó-egyesületnél, mint a szabadkai kongresszuson ez 
irányban indítványomat tüzetesen indokolni, a mikor is 
az egyhangúlag elfogadtatot t és örömmel látom, hogy 
több tűzoltó-egyesületben meg is valósult már és erősen 
működik. Es ha az egész országban minden tűzoltó-
egyesület ugy a mentésügy kitanitását, mint a felszerelést 
keresztül viszi, mindenesetre ez által egyik legfontosabb 
humánus követelmény nyer megoldást. Tovább megyek. 
Ez a hadviselés szempontjából is igen fontos, a men-
nyiben a hadviselés terén ezen betanított tűzoltó-egyletek, 
mint mentő-egyletek is, ugy a sebesültek szállításánál, 
mint az ápolásnál nagy szolgálatokat tehetnek. 

Másrészt, ha meggondol juk, hogy mily nagy áldás 
társadalmi szempontból is, tekintettel a nagy orvos-
hiányra, hogy sokszor véletlen szerencsétlenségeknél 
napokig kell várni, mig orvosi segélyben részesülnek, 
akkor tud juk csak mérlegelni ezen intézmény fontosságát 
és humánus voltát. Éppen a rögtöni segélynyújtás szük-
ségessége indított arra, hogy a honvédelmi tárczánál ez 
i rányban felszólaljak és felhívjam a miniszter ur figyel-
mét éppen a katonáknak a rögtöni segélynyújtásban való 
kiképzésére-. Méltóztassanak meggondolni a mostani 
fegyvernemeknél, ha háború üt ki, oly tömeges sebe-
sülések fordulnak elő, hogy a rendelkezésre álló szak-
emberek, lehetetlen, hogy elegendők legyenek rögtöni 
segélynyújtásra, s igy minden harczos reá kell, hogy 
szoruljon ba j tá rsának segélyt nyúj tó kezére. Az elmon-
dottak — azt hiszem — t. ház, eléggé indokolják azt, 
hogy a mentés a közoktatás terén is részt követeljen ma-
gának, és hogy a tanítása behozassák az iskolákba, tanitó-
képezdékbe és nevelőintézetbe, és hogy ezáltal azon üdvös 
intézménynyel, a mely oly szépen kezd virágozni, mint a 
tornatanitás, ezzel kapcsolatba hozassék és egyúttal a 
tornagyakorlatok a mentőgyakorlatokkal is összekapcsol-
tassanak. 

Örömmel látom és tapasztalom, hogy a testedzés 
szépen halad előre és e tekintetben önérzettel tekinthet-
nek az intéző körök az elmúlt millenáris ünnepségek egy 
tényére, a középiskolai tanulók torna-gyakorlatára, mely 
egyik fénypont já t képezte a millenáris ünnepségeknek. 
Legnagyobb örömmel hallottam tegnap éppen Berzeviczy 
Albert t. képviselőtársamtól, hogy a tornaügyek további 
fejlesztését sürgeti és kívánja, mint a ki e téren buzgó 
szakember. De e padokról is, Szabó István képviselőtár-
sam által hangzott el éppen a legszakavatottabb kritika 
a testgyakorlatokról , a melyeket, óhajtanám, hogy a [t. 
miniszter ur különös figyelemre méltasson. És éppen azon 
óhajom, hogy a torna-gyakorla tokat összekössük a mentő-
gyakorlatokkal , a tornagyakor la tokat is érdekesebbekké 
teszszük, de más részről a tanuló if júságban felkeltjük a 
humanizmus iránti érzéket és érdeklődést, a mely nem 
fog megmaradni csak a rögtöni segélynyújtás terén, 
hanem átterelődik a humanizmus minden terére és ebbeli 
érzéke mindig ébren tartat ik. 

A mi a közegészségügyi oktatás fokozatosabb 
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keresztülvitelét illeti, szabad legyen a t. báz türelmét 
még egy pár perezre igénybe vennem. (Halljuk ! (Halljuk !) 

Hogy a közegészségügy mily fontos, ugy nemzet-
gazdasági, emberbaráti, mint a társadalom egészséges 
alapon való fölvirágzása szempontjából, melyre volt 
alkalmam a belügyi tárczánál ez irányban bővebben 
nyilatkozni és a t. ház figyelmét fölhívni. Nem 
mulaszthatom el, hogy a közoktatásügyi tárczánál ne 
hangsúlyozzam és szorgalmazam a közegészségügyi okta-
tás komoly fölkarolását épp az említett okokból, hogy ez 
a műveltség közkincse legyen, melynek értéke belátha-
tatlan és kiszámíthatatlan. 

Hogy a közegészségügy hazánkban ma oly rossz 
lábon áll, s hogy a halálozási statisztika, főleg a gyermek-
halandóságnál, oly mérveket ölt, az nemcsak a közegész-
ségügyi törvények s azok végrehajtásának hiányában leli 
magyarázatát, hanem tulajdonitható a tapasztalt általános 
közönynek, melynek oka ismét e téren mindennap 
tapasztalható ismerethiányban rejlik. 

Midőn tehát a nemzeti önérzet feljajdul azon több, 
mint százezer gyermek életéért, a kik évente éppen a 
rossz közegészségügy és közegészségügyi ismeretek hiá-
nyossága folytán hazánkban elpusztulnak, kérdem : lehet-e 
tovább várni, hogy a közegészségügyi ismeretek terjesz-
tését a társadalmi tényezők mindegyikébe bevigyük, a 
mire első sorban az iskolák hivatottak? 

Az elemi iskolákban kiválólag és főleg az ez irány-
ban megfelelő magyarázatok alkalmasok arra, bogy a 
zsenge elme mintegy játszva magába szivja a közegész-
ségügyi ismereteket és minden megerőltetés nélkül 
birtokába juthasson. 

Tagadhatatlan, hogy ez irányban a tanitói kar 
ismeretei sok tekintetben még hiányosak és igy kivánatos, 
hogy az igen t. miniszter ur különös figyelmet fordítson 
a tanitói karra, és ha szükségét látja, ugy a tanitókat 
szünidei kurzusokra rendese be, a melyeken ugy a köz-
egészségügyi, mint a rögtöni segélynyújtás körüli isme-
reteket elsajátíthatják. 

El kell ismernem a középiskolákra nézve, hogy a 
t . miniszter ur a kezdeményezést megtette. Tudjuk, hogy 
vannak közegészségügyi tanárok, de — miután a 
közegészségügy csak rendkívüli tpntárgy — az 

eredmény nagyon illuzórius. Megérdemelné a közegészség-
ügy, melynek legnagyobb hiányát látjuk hazánkban, hogy 
e tantárgynak époly fontosság tulajdonittassék — mért 
époly fontos is — mint akármelyik tantárgynak, és igy 
kivánatos, hogy a közegészségtan a középiskolákban mint 
rendes tantárgy szerepeljen. 

Talán sokan azt mondhatnák, hogy a tanulók ugy 
is tul vannak terhelve. De hisz a közegészségtan tanítása 
ép olyan, mint a tornatanitás, a mely az elmék pihené-
sére és felfrissítésére szolgál és nem hasonlítható össze 
más tudomány ágakkal Ezen ismereteket a tanuló örömmel 
szivja magába, mely reá üditőleg hat. Részemről tehát 
ismételve a legmelegebben ajánlom, hogy a közegészség-
ügyre sokkal nagyobb figyelem fordittassék az elemi és 
középiskolákban, és hozassék be mint rendes tantárgy. 
Hogy a közegészségügy tanítása mily mértékben kell, 
hogy keresztülvitessék a jogi fakultáson, arra nem akarok 

jelenleg reá térni. De ha a tervbe vett közigazgatási 
törvény revíziójánál e téren öntudatosan működni tudó 
közigazgatási tisztviselőikart akarunk, a mely a közegész-
ségügyi kérdéseket ugy fogja megoldani, miként ezen 
fontos ügy megkívánja, gondoskodnunk kell, hogy a 
tisztviselői kar teljes birtokában legyen a közegészségügyi 
ismereteknek és igy elkerülhetetlen, hogy a jogtudományok 
körébe bevonassák a közegészségügyi ismeretek tanítása is. 

Ezekben voltam bátor dióhéjban összefoglalva a t. 
ház és különösen a t. miniszter ur figyelmét felhivni az 
általam mondottakra, elismerve, hogy sok történt ez irány-
ban, de ez még felette kevés arra, hogy ez ügy az őt 
megillető sorsban részesüljön. 

Midőn beszédemet bezárom, ismételve kérem az igen 
t. miniszter urat, ugy hazánk egészséges fejlődése, mint 
a humanitás, mint a műveltség követelményei szempont-
jából, hogy erre a legnagyobb figyelmet fordítani szíves-
kedjék. (Helyeslés a baloldal hátsó padjain.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Köln, ápril végén. A Taxii-féle világbolonditás vége. — 
Portalié Jézus-társasági atya már hónapok előtt 

leszámolt egy párisi folyóiratban a Taxii-féle Vaughan-
szédelgéssel. Mystificatiónak bizonyitotta be az egészet. 
Ez az ítélet arra, hogy teljesen érvényre emelkedjék, akkor 
még korai volt, annyiban, mert még némely körök még 
mindig a párisi szemfényvesztő varázsa alatt voltak. Most 
húsvét hétfőjén, f. hó 19-én, Jogand-Pages Gábor ur, más 
néven Taxii Leo és még más néven Regis Pál, érezvén, 
hogy az álarezot ugy sem viselheti tovább, azt nyilvánosan 
eldobta magától. 

Könnyelmű és szemtelen természetének megfelelően 
még ezt a befejező jelenetet is szinpadilag és óriás bolon-
ditással kapcsolatosan szervezte. Azt hirdette, hogy ápril 
19-én „Miss Diana Yaughan (Jeanne-Marie-Raphaëlle) 
volt palladista, teljesen beavatott (Parfaite Initiée) füg-
getlen (Indépendante)" — ez volt a teljes czime a hires 
„Mémoires"-ok boritékán — személyesen fog megjelenni, 
hogy a létezése iránt fennforgó könnyelmű kételyeket 
megsemmisítő csapással l esú j t sa . . . . Hát ilyes valamire már 
csakugyan szükség is volt, mert a trienti szabadkőműves-
ellenes kongresszus óta a Diana Vaughan név fényköre 
nagyon megcsappant és dicsőitői egy kurta félév alatt 
egymásután elhallgattak. Hacks-Bataille doktor az ő első 
prófétája, a „Le Diable au XIX. siècle" regényírója, a ki 
nevét arra adta oda, hogy a furcsa „kisasszony" rettene-
tes leleplezéseinek az utat előkészítse, fentartás nélkül és 
határozottan a kath. egyház ellenségének és gyűlölőjének 
jelentette ki magát, kijelentve azt is, hogy az egész bo-
londitáshoz többé semmi köze. A hires konvertita „Mar-
giota" is kilépett a czégből, és igy csak maga az im-
presario Taxih Leo maradt a czégben, avval a hirrel, 
hogy a csalást és ámítást hivatásból űzi s a vallásosság 
és a szabadkőművesek szidásának álarcza alatt pornográ-
fiákat terjeszt a vallásos, hiszékeny körökben. Ily körül-
mények közt miss .Diana"-nak csakugyan kellett már 
valamit tennie s le kellett küzdenie különösen azt, a mi 
őt a nyilvánosság előtt való megjelenéstől eddig oly 
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makacsan visszatartotta, — a „szabadkőműves töröktől 
való félelmet.8 Óriás reklám, a mi a Taxii-ház szokásai 
közé tartozik, adta tudtára a világnak a „miss" első 
„megnyilvánosodását" (premiere manifestation^ a megfo-
gyott vaughanistákban még egyszer fellobbant a bizalom 
— utoljára. Utoljára, mert hogy szemök teljesen kinyiljon, 
arról Taxii igazi szemtelen kíméletlenséggel maga gon-
doskodott. 

Most már czéltalan dolog volna részletesen ismertetni 
azt a reklámot, melylyel Taxii az ő ámításainak lelep-
lezését bevezette. Csak röviden emiitjük, hogy a hirde-
tésben Diana Vaugban egy amerikai Írógépet igért a 
jelenlevő hirlaptudósitók közt kisorsolni. Bizonyára arra 
a gépre gondolt a reklám fogalmazója, melyen Taxii 
kisasszonya (egy nevelőnő) a „miss" leveleit lemásolta. 
Aztán, azt is igérte a programm, hogy a „miss" vetett 
világossággal fogja előadását illusztrálni. Tényleg azon-
ban a programmnak csak első pontja került előadásra. 
Miss Vaughan Diana „első" és utolsó megjelenése a nyil-
vánosság előtt t. i. abból állt, hogy Taxii Leo előadást tar-
tott a saját irodalmi működésének utolsó 12 évéről (tehát 
az ő 1885-ben állítólag bekövetkezett megtérése óta) 
és igyekezett megokolni, hogy ezentulra miért akarja a 
„harczot a szabadkőművesség ellen" abba hagyni, a 
nélkül, hogy „megszökne" a harcz elől. 

Hogy miképp alkotta meg Taxii L. ezt az önmagát 
leleplező szerepét, azt a „Köln. Volksz." szerkesztőségé-
nek egyik tagja, a ki miss Diana „megjelenésének" esté-
lyére Párisba utazott, igy irja le táviratban. „Páris, ápr. 
19. Taxii Leo ma a Vaughan-komédiát valósággal 
befejezte. Körülbelül 300 főre tehető hallgatóság előtt az 
általa űzött nagyszabású szédelgést megmagyarázta. A 
mi tőle 10 év óta Lucziferről és a palladinizmusról meg-
jelent, koholmánynak jelentette ki. Gunynyal árasztotta 
el a papságot és azokat a világiakat, a kik neki hittek. 
Az előadás alatt a tiltakozók erős kifakadásokat hallat-
tak és egy részök nagy zajjal távozott. Miss Vaughan 
leveleit Taxii Leo egy másoló kisasszony által iratta." 

íme tehát bekövetkezett az, a mit mi már mult őszön 
előre megmondottunk. Taxii megunta az alakoskodásnak 
két luâtrumon át viselt álarczát, és azt változatosság kedveért 
eldobta magától. A palladisztikus ördög-tiszteletről világgá 
bocsátott „leleplezéseivel", a világot, a mely t. i. hitt 
neki, bolonddá tartotta, és most az óriás humbugot a 
bolonddá tartottak szemtelen kicsúfolásával tetőzi. Taxii 
ebben is csak következetes marad önmagához. Mint ifjú 
naplopó „antiklerikális" pamphletista volt és koholmányt 
koholmányra halmozott, azután ő volt az, a ki legjobban 
nevetett, ha valamely bolondsága sikerűit. Akkor papfalók 
szájaizére dolgozott ; most a papokat és más könnyen 
hívőket tűzte ki bolonddátartás és megkoppasztás czéljául. 
Előbbi és mostani működése közt csak ez az egy különb-
ség van. Frivol hiúságának hódol itt is ott is, és péuzt 
akkor is most is szerzett. A német katholikus sajtónak *) 
nagy érdeme van abban, hogy a szédelgés terjedésé-
nek útját vágta. Felszólalásával megakadályozta azt, hogy 
a „párisi" világbolonditás népirat alakjában a német nép 

*) Különösen a „Gai-mania"-nak és a „Kölnische Volks-
Zeitung''-nak 

körében utat tegyen és egyúttal idejekorán tett közbe-
lépésével meghiúsította azt a pokoli tervet, hogy a szabad-
kömüvesellenes kongresszust Trientben Taxii Leo barnumi 
hirdető szekerének rudjához befogja igás lónak. Kísérletek 
nem hiányzottak abban az irányban, hogy a német kath. 
sajtó karja megbénuljon. Egyházi hatóságoknál Német-
országban, a római bizottságnál és kétség kivül feljebb 
is gyanúsították ezt a sajtót. De ez a sajtó feltartóztat-
hatatlanul haladt előre, avval a kíméletlenséggel, melyet 
az igazság és az egyház érdeke parancsolt; és most már 
senki sem lesz, a ki tőle megtagadja a bizonyítványt, 
hogy helyesen cselekedett. 

A komédiának tehát vége szakadt voira, de nagyon 
kellene csalódnunk, ha nem bizonyulna igaznak, hogy a 
tragédia csak most fog kezdőden1'. Taxii Leo Diana leleple 
zését azzal kezdte, hogy a papokat és világiakat, kik 
neki felültek, nevetségessé tette, kinevette. Ezt az eljárást 
nehezen fogja abba hagyni. Már régebb idő óta figyel-
meztettünk arra, a mi minden valószínűség szerint be fog 
következni. Taxii Leo, mint miss Diana Vaughan, rengeteg 
levelezést folytatott, és bizonyára nemcsak Mustéi, Bessonies 
és Tardivel urak azok. kiktől egész csomó levelek bever-
nek író asztalának fiókjában. Nem volna Taxii Leo sem 
az a semmirekelő gúnyolódó sem az az ügyes pénzcsináló, 
a minek eddig mutatta magát, hogyha ő mo-t ezeknek a 
meggondolatlan levelezéseknek hasznát nem venné. Igazán 
csattanós folytatás lenne az ő modorában az, ha most a 
Vaughan kisasszony Memoirejának legközelebbi füzetében 
ebből a „jámbor" korrespondencziából mintákat mutatna 
be. Hány ember, magas állásban is, fog Taxii legújabb 
taktikája alatt mezítelenné vetkőztetni, az beláthatatlan. 

Legmélyebb utálatunk mellett, melylyel Taxii ur 
társainak kalandjai iránt viseltetünk, egy önkénytelenül 
megszerzett érdemet tőlük meg nem tagadhatunk. 
Szemmel láthatóan megmutatták ezek az urak, hogy hová 
vezet & határtalan hiszékenység „vallási" dolgokban. Schell 
würzburgi egyetemi tanár legújabb iratában erős kritika 
alá veti azt az áramlatot, mely „mindenütt sátánt és sata-
nizmust lát." A szélmalom elleni harcznak az a neme, 
mely a helyett, hogy körültekintene és tanulmányozná a 
területet, hol az ellenség táborozik, vak lármák nyomát 
keresi és veri, a Vaugban-szédelgés által át van adva a 
nevetségességnek. Rettentő leczke az, mit az a párisi 
szemfényvesztő azoknak adott, kik a figyelmeztetésre nem 
adtak semmit. Vajha foganatos legyen a leczke és segit-
sen. Ez az utóbbi azonban nehezen volt Taxii Leo szándéká-
ban. De hát néha a méreg is gyógyszer. A mai világ két 
véglet közt hánykolódik. Vakhit és hitetlenség e két 
véglet. Nekünk katholikusoknak példát kell adni, hogyan 
kell e két véglet közt a józan hit isteni utján járni. 

Berlin, ápr. 28. A Diana- Vaughan-ügy eredményei 
és tanulságai. 

E czim alatt az itteni „Germania" a következő 
pontokat állította össze : 

1. Diana Vaughan nem létezik. 
2. „Feltalálója" Taxii Leo. 
3. A miss iratai és leleplezései tehát szintén Taxii 

műve. 
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4. Tehát ezeknek az iratoknak és „leleplezéseknek" 
csak annyi hitelök lehet, a mennyit más belső és külső 
bizonyítékok tartalmukból megdönthetetlenül valónak 
igazolnak. 

5. Névszerint, a palladizmus, vagyis az ördög tisz-
telete a szabadkőművességben, abban az alakban, a mely-
ben Taxii Leo bemutatta, koholmány. 

6. Taxii Leo „megtérése" csalárd szándékkal való 
színlelés volt, a szentségtörések hosszú sorozatával össze-
kötve. 

7. Dr Hacks Taxii Leónak úttörője és munkatársa 
volt a Diable au XIX. siècl szerkesztésében és kiadásá-
ban, melyhez mind a kettő szolgáltatott hazug és regé-
nyes anyagot, milyen például a Yaughanról, Walder 
Zsófiáról és a Bitru nevü ördögről szóló mese. 

8. Mindez nem zárja ki azt, hogy éppen ugy a 
Diana Vaughan-féle közleményekben mint a Taxii Leo 
neve alatt megjelent munkákban, kivált az ő első hires 
munkájában „a hárompontu testvérekről," sok valóság 
foglaltatik, a mik részint már azelőtt is tudva és bebi-
zonyitva voltak, részint utóbb bizonyultak be. Áll ez 
különösen arról, a mi a szabadkőművesség lényegét és 
czélját illeti, melyekről rég be van bizonyítva, hogy azok 
vallás-, egyház-, államellenesek, a mint ezt különösen 
legújabb időben a Jézus-társaságbeli Gruber atya (álné-
ven Hildebrand Gerber) különféle irataiban bebizonyitotta, 
és a mint az igazoló okmányok és tények a „Deutsches 
Adelsblattu-ban megolvashatok. 

9. A szédelgés ellen még a szabadkőműves kongresz-
szus előtt óvást emelt P. Gruber J. t. atya, először a 
„Germania"-ban, azután a „Köln. Volkszeitung"-ban, 

— belső okoknál fogva. 
10. A szabadkőmüvesellenes kongresszus, két német 

pap erős fellépése következtében, a miss Yaughan léte-
zése ügyében állást nem foglalt, mert, igen helyesen, 
erre a kérdésre csak másodrendű súlyt helyezett főfel-
adatával szemben, a mi az vala, hogy eszközöket és 
utakat találjon magának a szabadkőművességnek egyenes 
megtámadására. 

11. A Vaughan-kérdés egy római bizottsághoz uta-
sittatott, mely azt el nem döntötte. 

12. Ennek a római bizottságnak semmi egyházi ha-
tósági jellege nem volt, habár tagjai közt magasrangu 
egyházi férfiak is voltak. Egyszerűen az „Unione anti-
massonica" czimű egyesület kifolyása volt e bizottság. A 
pápai, az egyházi tanitó hatóságnak hozzá semmi köze. 

13. A szabadkőművességnek mint ilyennek elitélése 
XIII. Leo pápa „De secta massonum" kezdetű encykliká-
jában foglaltatik, de korántsem a Taxii vagy Vaughan-
féle ál-leleplezések alapján. 

14. A pápa ezekre a Taxii- és Vaughan-féle „lelep-
lezésekre" nézve a szabadkőművességről semmiféle hatá-
rozatot nem hozott, sem tévmentes tanítóhivatalánál fogva, 
mely csakis hitbeli, erkölcsi és fegyelmi ügyekben ex ca-
thedra döntő, — sem pedig magán uton. 

15.Par occbi bibornoknak egy levele szerint a pápa 
csupán azt tette, hogy miss Vaughannak, a kinek léte-
zése és megtéréséről hitelképes emberek beszéltek neki, 
•áldását küldte. Ebből az áldásból azonban sem a létezés 

és megtérés nem nyert pápai hitelesítést, annál kevésbé 
nyert megerősítést mindaz, a mit az illető vagy Taxii 
valaha irt, kinyomtatott vagy tett. Az egészből csak az követ-
kezik, hogy a pápának miss Vaughant kellő vizsgálat 
nélkül ajánlották áldásra. A pápa áldása bármely lapra 
nem helybenhagyása mindennek a mi az illető lapban 
foglaltatik. 

16. Sok pap, sőt magas állású dignitárius, tagadha-
tatlanul, a hiszékenységnek áldozatul esett és a Vaughan-
szédelgésbe vagy egészen vagy részben belesodortatott. 
De ez sem bizonyít az egyházi tanhatóság ellen, hanem 
csak azt bizonyitja, hogy papi körökben némely „mysti-
kus" dolgoknak kellő bírálat nélkül könnyebben adnak 
hitelt mintsem kellene. Azonban konstatálni kell azt is, 
és máris konstatálva van, hogy az ellenhatás a hallatlan 
szédelgés ellen éppen a katholikus papság köréből indult ki. 

17. Széles katholikus népkörök a szédelgésbe szintén 
bevonattak, a kritikus érzés hibájából, túlságos hiszékeny-
ségből és sok vaughanhivő pap tekintélyére támaszkodva. 
S habár ez az eredmény igen sajnálatos, mégis alapjában 
véve jót bizonyít a mi kath. népünkről, bizonyitja t. i. 
azt, hogy e nép szívósan ragaszkodik a természetfölöttiekbe 
való hitéhez, hitéhez az Isten, a mennyország, a pokol, 
az angyalok, az ördögök létében, és tudja, hogy az Isten 
csodákat is mivelhet s befolyást engedhet angyaloknak és 
ördögöknek az emberekre. 

18. A jezsuiták közöl is talán néhányan Franczia-
országbau és Olaszországban hittek a Vaughan-szédelgés-
nek, hanem éppen ő közőlük való az a két pap, Gruber 
és Portalié atyák, kik tüzet kiáltottak és a szédelgést 
legelsők leleplezték. Az előbbinek ezen felül az az érdeme 
is van, hogy a szabadkőművesség ellen a legjobb, leg-
metszőbb irodalmi fegyvereket szolgáltatta kézre a „Ger-
mania" kiadásában megjelent irataiban. 

19. Taxii Leo most maga magát leplezte le, miután 
már a játékot tovább nem vihette. Ahhoz kell tartani 
magunkat, hogy ebbe az önleleplezésbe is sok hazug-
ság és hamisítás vegyült bele, és hogy ő ezeket az 
eszközöket közleményeiben ezentúl is kétségtelenül hasz-
nálni fogja. 

20. Abból, hogy a Vaughan-történet szédelgésnek 
bizonyult, semmi sem következik arra nézve, hogy a 
szabadkőművesség mint ilyen romlás okozója és közve-
szélyes. ' 

Igy a „Germania." 

H I V A T A L O S . 

Személyem körüli magyar miniszterem elő-
terjesztése folytán Firczák Gyula munkácsi görög-
katholikus püspöknek Lipót-rendem középkereszt-
jét díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1897. évi ápril hó 23-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Báró Jósika Sámuel, s. k. 
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2107/1897. 
A „Religio-Vallás* Tek. Szerkesztőségének 

Budapest. 
Az egri érseki egyházmegye növendék papjai közé 

felvétetni kivánó ifjak, felvételi vizsgálatának ideje ez 
évben julius hó 2. napjára tűzetvén ki, felkéretik a Tek. 
Szerkesztőség annak szives közzétételére, hogy a pályázni 
óhajtó VI. VII. és VIII. gymnasiumi osztályt végzett 
ifjaknak keresztleveleikkel és ez évi iskolai bizonyítványaik-
kal ellátva, Egerben, az egyházmegyei hivatal irodájában 
folyó évi julius hó 1-én délután 2—3 óra között kell 
jelentkezniük. 

Kelt Egerben, 1897. évi május hó 3-án. 
Érseki iroda. 

VEGYESEK. 
*** A comma Joanneumra vonatkozó római 

Decretum : 
Feria IV, die 13, Jan. 1897. 

„In congregatione generali S. R. et U. Inquisitio-
nis habita coram Emis ac RR. DD. Cardinal]bus, contra 
haereticam pravitatem generalibus Inquisitoribus, propo-
sito dubio : Utrum tuto negari, aut saltern in dubium 
revocari possit esse authenticum textum S. Joannis. in 
epistola prima, cap. V, vers. 7, quod sic se habet: 
„Quoniam très sunt, qui testimonium dant in coelo : Pater, 
Verbum et Spiritus Sanctus: et hi très unum sunt." 

„Omnibus diligentissimo examine perpensis praeha-
bitoque D. D. Consultorum voto, iidem Emi cardinales 
respondendum mandarunt: Negative. 

„Feria vero VI. die 15, ejusdem mensis et anni in 
solita Audientia R. P. D. Aasessöri S. Officii impertita, 
facta de suprascriptis accurata relatione SSmo D. N. Leoni 
P P . 5111, Sanctitas Sua resolutionem Emorum Patrum 
adprobavit et confirmavit. 

„J. can. MANCINI, S. R. et U. I. Nótárius.il 

— A beszterczebányai egyházmegyében a papságba 
felvétetni óhajtó 6., 7. vagy 8. osztályú tanulók felvétele végett 
a konkurzus az ottani papnevelő intézetben f. é. julius hó 
2-án fog megtartatni. Jelentkezni kell jul. 1-én reggel a 
beszterczebányai püspöki székházban. 

— Oltványi prépost május-fája. Oltványi Pál 
prépost mult év május hó 10-én ünnepelte aranymiséjét, 
melynek emlékére a szegedi árvaház részére 500, az 
általa épitett apáczaiskola szegény tanulói részére 800 
koronás alayitványt tett. Ez év május 9-én, mely 
aranymiséje évfordulójával összeesik, ünnepli az apácza 
iskola 25 éves fönnállásának jubileumát, melynek emlé-
két a prépost ur ismét kétféle módon teszi neveze-
tessé. — Ugyanis háza és a nevezett iskola kertjében 
Magyarország védőasszonyának rózsakoszoruval diszitett 
szobrát állíttatta fel, mely mellett a magasban függő angyal 
kezében e fölirattal : Ave Maria, harmonium zenével és 
hangjátékkal figyelmeztet Magyarország védőasszonya tisz-
teletére. Nagy örömet szerzett ezen ajándékával az intézet 
növendékeinek s ezek útján a szülőknek is, kik az intéze-
tet látogatják s ott ilyenekben gyönyörködhetnek. Másik 

májusi ajándéka a prépost urnák az ez évben fölállítandó 
népiskola ötödik osztálya, mely már szeptemberben meg-
nyílik. Az eddig négy osztályú népiskolához uj épületet 
emeltet, melyben az V. és VI. osztály lesz elhelyezve. 
Szeged város küzgyülése örömmel és éljenzéssel vette ezt 
tudomásul folyó évi ápril 28-án tartott ülésében, midőn 
az iskola részére 320 frt segélyt és a tanterem fűtésére 
4 öl tűzifát szavazott meg egyhangúlag. 

— Értekezés Oláh Miklósról. Tartotta a Tört. 
Társulat tegnapi ülésén Békefí Rémig dr, cziszt. r. áldozó-
pap s egyetemi magántanár. Tárgya az értekezésnek „Oláh 
Miklós nagyszombati iskolájának szervezete" vala. Oláh 
Miklós fiatal korában, mikor még Mária királynénak volt 
a titkára, rokonszenvezett a reformos vallási eszmékkel; 
később azonban ő lett az ellenreformáczió megkezdője 
Magyarországban. Ez okból szervezi uijá, mint esztergomi 
érsek, uj székhelyének, Nagyszombatnak az iskoláját. 
Oláhnak ez az iskolája még a középkoré, de erősen érvé-
nyesül benne a humanista és a XVI. század vallásos föl-
fogása is. Az ismételten újjászervezett iskola főhatósága 
az esztergomi érsek s a káptalan három tagja. Van főigaz-
gatója, a ki a tanárokat kiszemeli. A rektornak kell 
tudnia magyarul. 0 az első osztály tanára. A kérdezés 
ideje péntek és szombat, a hónap első napján vitatkozás 
van. A tanulók ügyei az iskolai biróság elé tartoznak. 
Arra nagyon vigyáznak, hogy az iskolában valaki protes-
táns tanokat vagy könyveket ne terjeszszen. Oláh még 
külön gondoskodik a papképzésről is. Elrendeli, hogy olv 
24 ifjút vegyenek be, a kik 16 — 25 évesek s a papi 
pályára akarnak lépni. Ezek teljes ellátásban ingyen 
részesülnek. Oláh könyvsajtót is állitott föl, a melyen 
csak katholikus művet lehetett nyomtatni. Ezzel is támo-
gatni igyekezett azt a tervét, hogy tanintézete studium 
generale lehessen promoveáló joggal. 

— A pannonhalmi sz. Benedek-rend a Magy. Tud. 
Akadémiának Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ur az aka-
démia elnökéhez levelet intézett, melyben értesiti, hogy 
a pannonhalmi sz. Benedek-rend ötezer forintot ajánl fe 
az akadémia alaptőkéjének gyarapítására, oly módor, 
hogy ezen összeget öt egymásután következő évben ezer 
forintos részletekben fogja a rend törleszteni. — Az 
Akadémia elnöke meleghangú levélben köszönte meg a 
magyar tudományos irodalom fejlesztése és gazdagitásn 
körül oly nagy érdemeket szerzett rendnek e hazafias 
adományát. 

f Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést : A cziszterczi rend zirczi anyakolostorának 
tagjai a magok és a Rend összes tagjai nevében szomorú 
szívvel jelentik, hogy Hodoly Béla cziszt. r. aranymisés pap, 
főgimn. r. tanár, a bécsi földtani társulat levelező tagja, 
kiérdemült lelkész stb. életének 85 ik, áldozárságának 65-ik 
évében, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után 
folyó évi május hó 6-án hosszas betegségben az Urban 
csendesen elhunyt. A megboldogultnak földi maradványai 
a május hó 8-án délelőtt 9 órakor tartandó szent mise 
végeztével tétetnek nyugalomra. Zircz, 1897. május 6. 
Az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 8/..) 
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SZ. I. Félév. 1897. 

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

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szabadelvű. — Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII. Litterae 
Apostolicae. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t . Óvás. — B u d a p e s t A magyar kath. sajtó a Taxii-féle szédelgésről. — Tárcza.— 

Irodalom. — Vegyesek. 

S z a b a d e l T Ű 
— Irta: Alanus. — 

(Folytatás.) 

1796-ban egy lángeszű katona tűnik föl az 
évek óta vérben nszó Francziaországban. Bona-
parte Napoleon ez a genialis férfiú, ki a myt-
hoszokban sőt a hit erejében is kételkedő hitet-
len emberiség bámulatára egy, a meteor futásá-
noz hasonló pályát fut meg a vén Európában. 
A korzikai kis tüzérhadnagy nemcsak Franczia-
országban ragadja magához a hatalmat, meg-
szüntetve a forradalomban érvényesülő „aberra-
tio mentis"-nek minden túlkapását, hanem las-
sankint a kontinens országainak történelme, 
fejlődése, szerencséje és szerencsétlensége kezei-
ben központosulnak. 

Volt-e czélja ennek a nagy embernek, mikor 
a vérben uszó Francziaországban, Robespiere, 
Danton és mások holttestein fölemelkedni 
akart? Én azt mondom — volt. A mathematikai 
tudományban jártas Napoleon belátta, hogy a 

t Francziaországban támadt fejetlenséget, az őrült 
észkultusznak eredményét, csak oly alapon lehet 
és kell is szanálni, mely ennek ellenkezője, 
mely nem az anyagi és szellemi fölforgatásra, 
hanem inkább ugy az anyagi mint az erkölcsi 
téren éppen az épitésre, az emberiség boldog-

ságának megteremtésére törekszik. A mely 
perczben erre a gondolatra, többet mondok 
igazságra jött, a kereszténység középpontjára 
lépett, annak elevenére tapintott az irigyelt 
imperátor. 

Csak igy tudom én érteni, hogy VIL Pius 
pápa, kit annyira és oly igazságtalanul üldözött 
az uj császár, igy nyilatkozott: Az 1801-ben 
te t t vallásos és bátor kezdeményezés (a konkor-
dátumra és a kereszténységnek Francziaország-
ban történt visszaállítására czéloz a pápa) régóta 
feledteté és megbocsáttatá az utóbbi bántal-
makat. Savona és Fontaineblau csak a szellem 
tévedései vagy az emberi nagyravágyás ballé-
pései; a konkordátum keresztényi és hősi 
te t t volt. 

Igen t. szabadelvű urak, Napoleon keresz-
tényi és hősi tet tei t nem az egyéni szabadság 
féktelenségének érvényesülése, hanem a jogilag 
és erkölcsileg, tehát ugy külső, mint belső 
cselekedeteinkben kötelező törvények erejével 
hajtotta végre. És ha nemcsak keresztényi és 
hősi tettei, hanem egyáltalában minden műkö-
dése erre az alapra támaszkodott volna, ha az 
egyéni hiúság, a korszellem követelményeinek 
beteges adorálása nem ingatják meg őt, a 
Napoleon név nemcsak az egyéni dicsőség 
apotheosisa volna, hanem egyáltalában az egész 
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emberiség, első sorban a k reszténység boldo-
gulásának, hatalmának megteremtésére ember-
feletti erővel közreműködő félistennek, egy 
második Herkulesznek dicsfénynyel, aureolával 
körülvett neve volna. 

Az egyén, Napoleon története mutatja, ha 
elvekről van szó, mindig a kisebb. Sire, mondták 
egy alkalommal éppen Napoleonnak, ön ugyan 
az egész világon a legnagyobb ember, de bocsás-
son meg, az önön kivül álló egész világ mégis 
csak nagyobb még önnél is. 

Az embernél, egyes egyénnél szintén nagyobb 
szintén hatalmasabb az elv, az erkölcsi törvény. 
És ha viszont az egyénben az elvek uralma 
teljesen tud érvényesülni, az elvek eme uralma 
megállapítja az egyénnek uralmát mindenek, 
mondjuk igy, az egész világ felett. A venusiai 
dallos ezen szavai: „Si f'ractus illabatur orbis, 
impavidum ferient ruinae." ilyen elvi alapon álló, 
legyőzhetetlen emberre vonatkoznak. 

Az elvi alap ezen hangsúlyozása állami 
életünk vizsgálására hiv fel. Az 1848-iki tör 
vényhozás százados multunkat átalakította. A 
jogegyenlőség törvényre emelése megszüntette 
a rendi a lkotmányjogai t : az előjogok elmúlnak, 
az egyénnek az állami élet fontos nyilvánulá-
saiban állampolgári jogok biztosittatnak. Minden 
jel arra mutatott, hogy a haza jólétének elő-
mozdítására az igazi ész, az erk ölcsi alapon álló 
emberi akarat foly be a jövőre, mely a rendi 
alkotmány privilegiumszerü nyilvánulásait egy 
tollvonással megsemmisíti. Polgár ember, kinek 
esze és szive helyén van, a legmagasabb méltó-
ságokra emelkedhetik, a haza közjava az egész 
nemzet törekvéseinek lesz tárgya. 

Mellőzve a közbeeső időket 1867-ig, melyek-
re idézhetjük a költő szavait: „multadban nincs 
öröm," nézzük, milyenek közállapotaink 1867 
óta, mióta a magyar nemzet békésen intézi 
saját sorsát. 

Az állami élet nyilvánulásában mindig azt 
kut . t juk, hogy a közjó szempontjából milyen 
egyes államok állapota. Mert azzal tán mind-
nyájan tisztában vagyunk, hogy az államnak 
létjoga abban csucsorodik ki, hogy minden rendel-
kezésére álló eszközzel polgárainak jólétét, földi 
boldogságát, mozdítsa elő. Én most hát kérdé-
seket teszek : mennyire mozdította elő az uj 
magyar állam polgárai jólétét? 

Nem tehetek róla, de én mindig azt taní-

tom, hogy minden nagynak, minden nemesnek, 
a vallás, a tudomány, a művészet szülője. Az 
emberi aktivitást, a habere és agere fogalmá-
nak megf'elelőleg ez a három szellemi jó magába 
foglalja teljesen, mely alá, mint genus alá a 
specziesek, tartozik minden, melyre, részleteiben 
vizsgálva a dolgot, kell és lehet törekedni az 
embernek. A mennyiben az állami hatalom öntu-
datosan, elvi alapon törekszik ezek megvalósí-
tására, annyiban mondjuk róla, hogy hivatását 
az emberi jogok és szabadság érvényesítésével 
törekszik betölteni. (Vége köv.) 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
L I T T E R A E APOSTOLICAE 

QVIBVS 

SEM1NARIYM VATICANVM CVM SCHOLIS 

• . ^ CANONICE C0NST1TVITVR 

LEO EPISCOPVS 
S E R V V S S E R V O R V M D E I 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Quod Romani Pontifices sui maxime munerÍ9 esse 
duxerunt, ut adolescentes clerici in spem sacerdotii dili-
genti institutione informarentur , eaque de causa, in Űrbe 
potissimum, tam multa ipsis domicilia aut nova excita-
runt aut iam instituta t ffecerunt multiplici accessione 
meliora, in idem Nos, vel ab ipso Nostri Pontificatus 
exordio, nullis neque curis parcentes neque sumptibus, 
sedulam operám studiumque omne contulimus. In his et 
nomine dignum et loco existimavimus, cui animum adii-
ceremus, sacrum Seminarium Vaticanum, prope venerar-
dam Pet r i Cathedram atque in ipsis paene Pontificis 
oculis collocatum. Quod quidem Seminarium a Decessore 
Nostro fel. rec. Urbano VI I I insti tutum Apostolicis Lit-
teris datis die XXV mensis Octobris anni MDCXXXVI, 
ab sui ortu per Romanos Pontifices nova in dies incre-
menta suscepit. Nam et ab ipso Urbano VII I dos illi est 
adsignata nummorum scutatorum annua summa quadrin-
gentorum ex imperata pecunia mille et tercentum a Ca-
pitulo Vaticano ad eum diem soluta Seminario romanO; 
cui pecuniae accessit annua summa nummorum scutato-
rum biscentum, quam ipsum Capitulum pontificia aucto-
ri tate statuit ex aere suo in perpetuum eidem Seminario 
solvendam, et quidquid praeterea contingeret largitionum 
in posterum. Seminarium autem esse ius^it obnoxium 
auctoritati Cardinalis Archipresbyteri atque Capituli Vati-
cani, quibus alumnos adsciscendi concessit arbitrium, in-
dulsitque immunitatem iurisdict :onis Cardinalis in Urbe 
Vicarii omnibus et singulis tum personis tum bonis, quae 
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ad ipsum pertinerent. Ad haec privilegiis omnibus, indul-
tis, beneficiis uti dédit, non solum quibus cetera Semi-
naria fruerentur, ad leges Concilii Tridentini constituta, 
sed etiam quae Seminario romano essent propria. 

Deinde Alexander YII et Innocentius XI Leges edi-
dere, quibus Seminarium optime regeretur. Benedictus 
vero XIII domicilium adsignavit exstructam musivis elabo-
randis domam, adiectis duabus casulis atque horto. Aces-
sit Cardinalis Ducis York Archipresbyteri donatio, quam 
sanxit Clemens XIII. Seminarii rem et commoda auxit 
Gregorius XVI, adsignata in perpetuum scutatorum sum-
ma quadringentorum ex reditibus Pii Operis Carcarasi. 
Habitationi denique per aestüos menses prospexit 
Pius IX, qui alumnis incolendam concessit, donee 
aedes praesto essent comn odiores, partem domus Rev. 
Fabricae prope Aram Caeli. 

Qnibus omnibus quamvis per Decessores Nostros 
S minario Vaticano satis esset consultum, nibilominus 
praesens conditio rerum plura adhuc exposscere videbatur, 
cum ad Petri Oathedram, Deo sie disponente, fuimus 
evecti. Nam et iustus alumnorum desiderabatur numerus, 
et aptior tempori ratio studiorum. Quare delectos ad rem 
e Capitulo Vaticano viros unaque cum ipsis Cardinalem 
Archipresbyterum sedulo percontati de rerum statu, quae 
ad Seminarium pertinerent, statim et habitationis commodi-
tati et alumnorum quum institutioni tum numero atque 
utilitati prospeximus. Amplificari primum aptarique aedes, 
praesertim in usum scholarum, iussimus, ad eamque rem 
argenteos italicos ad quinque millia adsignavimus a Rev. 
Fabrica solvendos. Videlicet Fabricae .curatorum proven-
tus, quibus illi antea fruebantur, Seminario in perpetuum 
cedere constituimus, exceptis qui ad ipsos pertinerent, 
argenteis italicis sex millibus et quingentis: qui proventus 
uua cum reditibus legati Borromei in exstruendis, ut 
diximu3 aedibus fuerunt adhibiti. Aquae Paulinae unciám 
e canali Fontis Aquilonis, in bortis Vaticanis, deducendam 
concessimus. Aditum ad templum Sanctae Marthae, quo 
tamquam sacello uterentur, exstrueto ambulacro, patefa-
ciendum curavimus. Alumnorum denique ^usticationi satÍ3 
abunde providimus. 

His ita dispositis, adolescentium animos ad rectos 
mores et ad solidam salubremque doctrinam informandis 
animum intendimus. Quare illud in primis propositum 
fuit, ut magistri deligerentur, qui publice essent docendi 
f'acultate instrueti, per quos sive Seminarii alumni, sive 
clerici Basilicae addicti, sive externi adolescentes, quibus 
aeque aditum feeimus, ad iustam tum e Gymnasio tum e 
Lyceo missionem assequendam fierent idonei. Itaque quin-
que Sacerdotia Basilicae Vaticanae in magisterium consti-
tuimus, quorum duo maiora, minora reliqua : quibus 
beneficiis praeceptores pro mercede gauderent, chori onere 
commutato. Mox constituta pecunia italicorum nummorum 
sexdecim millium, additum Lyceo theatrum physices et 
históriáé naturalis. Postremo resti tuas philosophiae ad-
iectisque sacrarum disciplinarum studiis, explendis quad-
riennio, opus absolvimus. 

Ita comparatum rebusque omnibus instructum domi-
cilium, curavimus ut non minus commodis abundaret, 
quam optimorum iuvenum numero. Quamobrem Nostro 

nomine invitari episcopos iussimus, maxime viciniores, ut 
quos clericos vel in suis Semicariis, quae essent clausa, 
recipere, vel inopia doctorum, ad legum civilium normam, 
instituere non possent, ad Seminarium Vaticanum mitte-
rent, Nostris sub ooulis educandos. Ratum habuimus et 
confirmavimus quod cum Cardinali Episcopo Portus et S. 
Rufinae convenerat de alendis in hoc ipso Seminario, 
sumptu eius alumnis certo numero, quorum ternis qui-
busque gratuitus concederetur locus. Très item gratuitos 
locos totidëm Carpinetanis adolescentibus fecimus, datis 
ad eam rem argenteis italicis quinquaginta millibus. De-
cern et septem dimidia parte gratuitos esse decrevimus, 
quibus partim ex proventibus Rev. Fabricae, partim ex 
legato Borromeo dotales adsignavimus fundos. 

His rebus aucto Seminario Vaticano et in conditio-
nem longe meliorem restituto, nihil ferme desiderandum 
supererat, nisi ut documentum Apostolicum ederetur, quo 
et ipsum, quamvis iam canonice erectum, ut diximus, a 
praedecessore Nostro fel. rec. Urbano VIII novae quasi 
erectionis canonicae vim et robur acciperet, Lyceumque 
ac Gymnasium una cum scholis Philosophiae ac Theolo-
giae, auctoritate Nostra, canonice modo primum erigeren-
tur. Nos itaque fastigium imponentes operi et Semina-
rium Vaticanum novo amoris testimonio prosequi cupien-
tes, veterem eius erectionem simulque iura omnia, prae-
rogativas, privilégia eidem hactenus concessa, auctoritate 
Apostolica vi praesentium Litterarum confirmamus, idem-
que nomine et titulo Pontificio decoramus. Praeterea ad 
Dei gloriam, ad incrementum catholicae religionis atque 
doctrinae, ad decus u i l i ta temque maxime Urbis, Lyceum 
ac Gymnasium cum scholis Philosophiae ac Theologiae, 
in hoc ipso Seminario iuxta canonicas normas erigimus 
et constituimus, eidemque omnia iura, praerogativas, pri-
vilégia huiusmodi Collegiorum propria attribuimus : im-
primisque ut eius alumni magisterii lauream aliosque 
gradus academicos in sacris discipünis ad consueta Uni-
versitatum, ut vocant, statuta et leges assequi valeant. 

Quo autem huius Nostri Instituti securitati et com-
modo melius prospiciatur, aedes ad Sanctae Marthae, 
quibus Seminarium cum suis scholis in praesens utitur; 
quarum dominium ad Rev. Fabricam antea pertinebat, 
eidem Seminario addicimus atque attribuimus una cum 
aquae Paulinae ductu ; easque aedes, vi praesentium Lit-
terarum in ipsius iura in perpetuum cedere declaramus 
atque decernimus. Eidem templum ac monasterium San-
ctae Marthae, quorum Pius IX fel. rec. usum concesser*t, 
itemque rusticanam domum in Sabinis comparatam au-
ctamque sumptibus Nostris cum continenti templo Sancti 
Aegydii pariter attribuimus. Quos iam instituimus aere 
Nostro gratuitos locos très Carpinetanis, totidem adole-
scentibus aliis ex reditibus Rev. Fabricae, et quatuordecim 
dimidia parte gratuitos ex legato Borromeo, pariter hisce 
Litteris confirmamus, eamque institutionem perpetuo ser-
vari volumus ac mandamus. Dotales etiam fundos, quos 
Lyceo, Gymnasio et tradendae Theologiae adsignavimus, 
sive ex quinque Sacerdotiis Vaticanae Basilicae in ma-
gisterium constituas, sive impositis in Sacerdotia quaedam 
pensionibus, sive ex proventibus, quibus Rev. Fabricae 
Oeconomus antea fruebatur, denuo hisce Litteris, auctori-
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tä te Nostra Apostolica confirmamus atque sancimus. Iube-
inus auteru ea omnia diligentissime servari, quae ad eius-
dem Seminarii cum suis scholis prosperitatem procurandam 
ac tuendem Nostris bis Litteris statuenda existimavimus, 
imprimisque sarta tectaque haberi quae sequuntur. 

I Cardinalis Archipresbyter Vaticanae Basilicae 
Seminarii eiusque scholarum caput esto, eodemque iure 
polleat, quo in sua quisque Ecclesia episcopus. 

II. Canonicus Vaticanus Seminario Praefectus a 
romano Pontifice eligatur ac tamdiu maneat in eo munere 
quam diu Pontifici ipsi placuerit. 

III. Rebus Seminarii procurandis quatuor adsciscantur 
viri ad Tridentinae Synodi leges, iique ex Vaticanae 
Basilicae Canonicis eligantur a Pontifice, exceptis Canonico 
Praefec'o et Cardinalis Archipresbyteri Vicario, quod alter 
sit eius procurationis necessario particeps, alter Cardinalis 
Archipresbyteri absentis vice fungatur. 

IV. Cardinalis Archipresbyter, cum rector Seminarii 
renunciandus s t, audito Canonici Praefecti consilio, sacer-
dotes aliquot proponat, qui ad id munus obeundum 
idonei visi fuerint, ut ex iis summus Pontifex eligat quem 
alumnis Seminarii regendis rectoris nomine et potestate 
praeficiat. 

V. Cardinalis Archipresbyteri erit, audito Canonico 
Praefecto, idoneos sacerdotes duos rectori socios ac vicarios 
adiungere, quibus prorectoribus expeditius ille atque 
utilius munere suo perfungi queat, tum m iis, quae alum-
norum disciplinam, tum in iis, quae oeconomicani Semi-
narii curationem spectant. 

VI. Quod ad spirituálém alumnorum curam attinet, 
idem Cardinalis Archipresbyter, audito Canonico Praefecto, 
sacerdotem eliget in pietatis magistrum et ordinarium 
Confessarium, qui in Seminarii aedibus degat, isque ita 
delectus alumnorum animis ad virtutem et religionem 
studiose ac prudenter provehendis operam navet, munia-
que omnia, quae parochi sunt, exerceat. 

VII. C?rdinali Archipresbytero ius esto sacros Ordines 
conferendi non modo Ciericis suis, sed aliis etiam alumnis, 
de consensu Episcoporum, idque in suae mrisdictionis 
locis, proinde etiam in urbano, itemque in rusticano 
Seminarii domicilio. 

VIII . Eidem potestas esto magisterii lauream alios-
que gradus academicos alumnis sacrarum disciplinarum 
conferendi quos, facto doctrinae periculo, uti mos est, 
idoneos esse constiterit. 

IX. Doctores decuriales, praesertim tradendis maio-
ribus disciplinis, proponantur a coetu virorum e Capitulo 
Vaticano rebus Seminarii curandis, praeeunte Cardinali 
Archipresbytero ; isque coetus referet ad Pontificem, ad 
quem spectabit electio. 

X. Festis ritu maximo diebus, alumni in Basiiicam 
ad sacra solemnia, ut assolet, conveniant universi. Ceteris 
diebus festis, arbitrio Praefecti designandis, iidem alumni, 
praeter quam qui sacris in Basilica de more mtersint, ad 
S. Marthae sacris sollemnibus inserviant : itemque se 
caeremoniis sanctissimis ac piis concionibus opportune 
exerceant. 

Haec volumus et statuimus, ac propterea decerni-
mus has Litteras Nostras firmas, validas et efficaces 

semper esse ac fore suosque integros effectus sortiri 
atque obtinere, et illis, ad quos spectat aut pro tempore 
quomodolibet spectabit, in omnibus plenissime suffragari. 

Vol umus insuper ut harum Litterarum exemplis, 
etiam impressis, manu tamen Notarii Nostri subscriptis, 
et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo 
munitis eadern habeatur fides, quae Nostrae voluntatis 
significationi, his praesentibus ostensis* haberetur. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae 
constitutionis, ordinationis, voluntatis infringere, vel ei 
ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare 
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et bea-
torum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incur-
surum, 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarna-
tionis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo 
sexto, XV Kalendas Februarias. Pontificatus Nostri 
decimo nono. 

A. CARD. MACCHI. 
A. PANICI Subdatarius 

VISA 
DE CVRIA I. DE AQVlLA E VICECOMITIBVS 

Loco f Flumbi 
Reg. in Secret. JBrevium. 

I. CVGNONIVS. 

EGYHÁZI TGDOSITÀSGK. 
Budapest, május 11. Ovás, — a mely egyenesen a 

I „Budapesti Hirlap"-nak szól ugyan, de talán az akadémiá-
ban is figyelembe vehető, sőt talán veendő eszmét vet fel. 

Most vasárnap tartotta a magyar akadémia évi ren-
des közülését. Ez az ünnepi aktus három részből állott. 
Az első emlékbeszéd volt, melyet maga az akadémia ked-
velt elnöke, Eötvös Loránd báró mondott a tudomány-
egyetem természettudományi kathedrájában nagynevű 
elődjéről, Jedlik Ányosról, a magyar szent-Benedek-rend 
legnagyobb tudományos celebritásainak egyikéről. Az 
akadémia elnöke konstatálta, hogy Jedlik kiváló helyet 
vivőt ki nevének a nemzet történetében, mert a tudomány 
terén az úttörők közöl való s alakja századunk Bnagy 
fül fedezőinek" sorába tartozik. Két nagy fölfedezést tett 
ugyanis Jedlik, az elektromágneses motort és az elektromos 
dynamogépet. Azonban sem ő maga, sem azok, kik mű-
helyébe bepillanthattak, e két fölfedezés gyakorlati nagy 
jelentőségét ki nem aknázták. Ha ez megtörténik Jedlik 
nevét Siemensé helyett most világszerte emlegetnék és ő 
milliók ura lehetett volna. Az optika és akusztika terén is 
nevezetes eredményekre jutott Jedlik. Mesterséges savanyu-
viz-készitő gepet szintén önálló kutatás alapján készített. 
Az emelkedett szellemű emlékbeszéd, a mint másképp nem 
is történhetett, nagy tetszéssel találkozott. 

Szily Kálmán főtitkár ügyes jelentése után követ-
kezett az ezidei közülés u. n. pièce de resistance-sza, Volf 
György tanulmánya a „honfoglaló magyarok műveltségé-
ről. " Ennek a tanulmánynak irányzatos szelleme oly ragyogó 
és minden magyar szivet elbűvölő alakban jelent meg a 
nyilvánosság előtt, hogy a „B. H." annak hatása alatt, 
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ráduplázott a Volf által kergetett nemes vadra, és a „világ 
eredetére" s nemzetünk fejlődése okainak megállapítására 
a „természettudományi módszernek még határozottabb" 
alkalmazását javasolta a tekintetes akadémiának. Mit ért 
a B. H. természettudományi módszer alatt, nem mondta 
meg, de sejtetni engedi egy elég világos mondásában, a 
hol ezt mondja: „a mely erők a világot fenntartják, azok 
létre is hozták." Ez elég materialisztikusan hangzik arra, 
hogy keresztény ember rögtön megértse, hogy mivel 
a gravitáczió ereje például világot fenntartó erő, tehát 
létre hozó is egyúttal e theoria szerint, és igy fölös-
leges egy valami a gravitáczió ereje felett álló szellemi 
lényre, mint magának a gravitáczió erejének is semmiből 
megteremtőjére következtetni, vagyis az Istenben való hit 
a keresztény vallás, midőn a világ eredetének, valamint 
a magyar államalkotás és czivilizáczió eredetének és fejlő-
désének nélkülözhetetlen okfejeit és tényezőit kell meg-
nevezni és bebizonyítani, többé fölöslegesek, mert a 
magyar államalkotást nélkülök is, természettudományi mód-
szerrel, mint a B. H. ajánlotta, vagy philologiai nyelv-
buvárlás utján is, mint Volf Gy. megpróbálta, fényesen 
be lehet bizonyitani. 

Mi ez ellen a felfogás ellen az igazság nevében til-
takozunk s a következmények miatt, melyek belőle logi-
kai szükségességgel a magyar gondolkodásra, szellemre 
és életre nézve folyni fognak, tőle mindenkit óva intünk. 
Sem a világ eredetét puszta természettudománynyal, sem 
a magyar nemzet európai államalkotását puszta philoló-
giával megmagyarázni nem lehet. Nagyon, kimondhatat-
lanul örvendünk, hogy Volf nyelvtudományi kutatásainak 
sikerült a honfoglaló magyarok nyelvéből bebizonyítani 
a műveltségnek oly fokát, mely a hasonló körülmények 
közt volt népekével nemcsak kiállja a versenyt, de azt 
több tekintetben felül is múlja. Hanem hát mi mégis 
két dolgot merünk mindennek daczára említeni és figye-
lembe ajánlani. Első az, hogy Volf György még nem 
mutatta be azt a magyar nyelvet, melyet a bonfoglaló 
magyarok beszéltek és igy az ő fényes és reánk magya-
rokra pogány őseink műveltsége tekintetében hizelgő 
konklúziójának ellenőrzésére uem adta kezünkbe a kul-
csot ! Második az, hogy Volf Gy. szemfényvesztő gyors 
fordulattal oly közel hozott egymáshoz két fogalmat, a 
honfoglalást és a honalapitást, hogy az ember azt hinné, 
mintha azt akarta volna mondani, hogy a honfoglalók 
annyira műveltek voltak már, bogy magukkal hozták e 
hazába a honalapitásnak minden tényezőjét, vagyis, hogy 
a pogány magyarok esetleg még talán kereszténység 
nélkül is képesek voltak volna itt a Duna Tisza közén álla-
mot alapitani és fentartani. Ezt természetesen Volf Gy. 
nem mondja ily világosan. Azt a konklúziót pedig, hogy 
tehát, ha ekkép a keresztény vallás az alapitásnál és 
fentartásnál is fölösleges : hát vesse el azt a nemzet, mint 
fölösleges czók-mókot, — Volf György a világért sem 
vonná le nyilvánosan. De levonta ám az akadémia vig 
lakomáján Szilágyi Dezső, a nagy reformátor, kimondva 
és kihirdetve, hogy csak bátran előre, „elfogulatlanul" kell 
kutatni az igazságot, és az eredmény kimondásától nem 
kell visszarettenni. Persze, hogy Szilágyi Dezső is még 
burkoltan beszélt, mert az „igazság" leplével boritotta le 

azt, a mi az ő „elfogulatlan" kutatásaik eredményeül kezd 
mutatkozni, t. i. a hitetlenség és a keresztény vallásnak 
mindenben, a honalapítás indokolásában és a honfentartás 
munkájában való következetes mellőztetését. 

Mi óva emelünk szót az ellen, hogy az akadémiá-
ban a magyar nemzet szellemének Voltaire-féle dechris-
tianizácziója üssön tanyát. Igenis, ezt a hazát pogány 
magyarok foglalták el, de keresztény magyarok alapítot-
ták meg. Bármennyire műveltek voltak is pogány őseink, 
a keresztény czivilizáczió államalapításának két nagy 
tényezőjét : az enyém s tied egyenlő tiszteletét és a ker. 
felebaráti emberbecsülést és szeretet, nem hozták maguk-
kal. Innen van, hogy rabló kalandokban és vérengzések-
ben okvetetlenül elpusztulnak, ha a ker. emberszere -
tetnek és jogtiszteletnek helyt nem engednek szellemökben. 

Ezt az igazságot sem philologiával, sem természet-
tudománynyal megdönteni nem lehet. ? ? 

Budapest, május 6. A magyar kath. sajtó a Taxii-
féle szédelgésről. — 

A „Nyitram. Sz." ezt i r j a : „A nagy szabadkőműves 
leleplező, Taxii Leo, Párisban most önmagát leplezte le. 
Mint a napi lapok jelentik, egy általa összehívott gyűlésen 
hol meglepő nyilatkozatokat igért a közönségnek, csakugyan 
szavának állott és olyan leleplezést tett, mely a legvér-
mesebb várakozást is felülmulta. Azt mondta ugyanis, hogy 
mindaz, amit ő eddig % szabadkőművességről irt, valótlan. 
S ami a titokzatos Miss Diana Vaughan (olv. Vón) vallo-
másai név alatt megjelent : az mind csupa szemfényvesztés 
ő azt csak azért tette közzé, hogy a szokatlan tartalom 
miatt könyveivel s irataival kitűnő vásárt csapjon. — Hát 
mi erre tudunk egy kadencziát, és ez abból áll, hogy a 
mult évben Trientben megtartott szabadkőműves ellenes 
kongresszuson, hol Taxii Leo maga is megjelent, ugyanezt 
a dolgot hangsúlyozta róla dr Kretzer, kölni kiküldött, 
és a szekcziók nyilvános ülésében több száz ember jelen-
létében nemcsak a titokzatos Miss Diana Vaughan létezését 
tagadta, hanem magán körökben erősen kétségbe vonta, 
magának az ott jelenvolt Taxii Leónak hitelt érdemlő 
voltát, s bizalmas társalgásban egyenesen azzal vádolta 
Taxiit, hogy svindler, s összes müveit csak nyerészkedési 
vágyból tette közzé. — Az ott jelenvolt francziák és 
olaszok természetesen nem osztották aggodalmat, s Kretzer 
állásfoglalását csupán porosz nemzetiségének tulajdonították, 
ki — szerintök — ott is gyűlölte a francziát. Állításunk 
igazolására hivatkozunk hazánkból is tanura, gr. Zichy 
Gyula űrra, ki előtt szintén többen fejezték ki ott 
aggodalmaikat Taxii igazi megtérése felett. — Taxii 
egyébként a kongresszuson egyáltalában nem játszott szere-
pet, szerényen megvonult az újságírók karzatán, s csak 
egy alkalommal lépett előtérbe, midőn t. i. a pápa ő 
szentségéhez ^küldött latin üdvözlő táviratnak a jelenvolt 
francziák nevében, franczia nyelven való felolvasását is 
kérelmezte. — Taxii vallomásait illetőleg azok nem 
hazugok, hanem csak a megtérése lehet az. A szabad-
kőművesek benső üzelmeiről annyi leleplezés forog köz-
kézen, hogy Taxii Leóra egyáltalában nem volt szükség. 
Taxii inkább egyszerűen hóbortosnak, mint csa ónak nevez-
hető ; most feljegyzik róla, hogy Marseilleben, 1873 ban 
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azt irta egyik lapba, hogy a marseillei kikötőben óriási 
czápák garázdálkodnak. Később azt a mesét költötte, hogy 
a genfi tó mélyén egy elsülyedt város romjai láthatók. 
Egy lengyel tudós fel is ült a hazugságnak, a menynyi-
ben egy komoly hangon irt tanulmányában kifejtette, 
hogy a genfi tó mélyén tényleg kell egy városnak lenni. 
Persze nyoma sem volt semminek. 1885-ben azzal keltett 
feltűnést, hogy bevallotta, hogy ő addig vakbuzgó szabad-
kőműves volt, de belátva bűnét, meggyónt és hű keresz-
tény lett belőle. Miss Vaughan sohasem élt. Az a nő, a 
kivel Taxii leveleit íratta, egyszerű nevelőnő volt az ő 
nővérének gyermeke mellett. Ez az asszony czikkeket irt a 
franczia lapokba, és szédelgésével ezreket keresett. A 
becsapott emberek azonban, ugy látszik, nem hagyják 
abban a dolgot. Egynehányan ugyanis levelet irtak a 
„Figaro"-nak, kijelentve, hogy Taxii és az állitólagos 
Miss Vaughan ellen bűnfenyitő feljelentést tesznek, mert 
Miss Vaughannak könyöradományokat gyűjtött. Taxii ugy 
látszik, nem volt ilyen fordulatra elkészülve. Bízott az 
emberek hiúságában és azt hitte, hogy senki sem fogja 
elárulni, s hogy felülnek az ő szédelgésének " 

A hasonló szellemes verve-val szerkesztett „Eszter-
g o m é b a n ezt olvassuk: 

„Kinos feltűnést keltett világszerte a legújabb modern 
világcsalónak, Taxii Leónak megdöbbentő leleplezése. 
Frappáns, megfoghatatlannak, sőt hitetlennek látszott az 
első tekintetre mindazoknak, akik csak némileg is ismer-
ték Taxii Leo múltját és szereplését. Hogyan ? Taxii, ki 
tehát szinlelt megtérése után, a hitbuzgó katholikust adta 
és sajgó bünbánatát, a bölcs lippói püspöknek, a felül-
múlhatatlan Ágoston példájára — őszinte önvallomásokban 
fejezte ki, a ki körülbelül 140 antiszabadkőmüves, szent 
czélokért küzdő és szentek pártfogása alatt álló társulat-
nak alapitója; a ki az antikőmüves-mozgalmak és iroda-
lomnak fáradhatatlan bajnoka, csupán szemfényvesztő volna? 
Hát csaló, csak nyerészkedni kivánt az, ki egy nyolcz 
vaskos kötetre terjedő munkának s egyéb könyvek, folyó-
iratok Írásában emésztette magát? Ám akkor minek 
kinálta ingyen a fordítási jogot világszerte azoknak, kik 
a szabadkőműves-kérdést beható tanulmány tárgyává tették ? 
Hisz ez csak hírnevet szerzett neki, egyebet semmit. Azért 
a nyerészkedés vádja legkevésbé illeti Taxiit, mint anti-
szabadkőmüvest, mert a XIX. század vége felé nagyon 
kis keletük van ily komoly tárgyú szakmunkáknak. Sokkal 
dúsabb jövedelmet kinált neki régebbi pályája ; ha meg-
marad annak a hírhedt férczműirónak, ki csak piszkolni, 
gyalázni tudta az egyházat és vallást, ki ledér rajzaival 
csak sérteni tudta az erkölcsösséget. Más véleményt kell 
tehát formálnunk Taxii jellemtelen szerepléséről ! Alkal-
masint bérencze ő annak a nemzetközi titkos társulatnak, 
mely ama sysiphusi munkára vállalkozott, hogy yésőjével 
az egyház erős kőszikláját vájja. Bérencze ő azon három 
csillagos testvéreknek, kiknek kulturális tendencziái ismere-
tesek — nemcsak Taxii Leo műveiből, ki mindössze kevés 
ujat mond — hanem számos egyéb biztos adat meg tény-
ről. S ép e biztos tudás megdöntésére tör Taxii Leo, hogy 
a Miss Diana Vaughannal űzött humbugjával megingassa 
az antiszabadkőmüves-akcziót, hogy frakcziót idézzen elő 
azok közt, kik a maiteres testvérek áldásos törekvéseit 

kontra karrirozzák. A zaj és lárma tehát, melylyel a 
klikkes sajtó, nálunk a „Neues Pester Journál", a bécsi 
„Neue Freie Presse" etc. Taxii műveit fogadta, c^ak 
látszólagos volt. Nekik nem állt érdekükben elnyomni e 
műnek hatását, sőt ellenkezőleg terjeszteni s igy értelmet 
nyer Taxi] nagylelkű törekvése, hogy müvei szerteszét 
megjelenjenek minden nyelven. A hir szárnyain emelkedő 
Taxii igy megfelelt hivatásának. Hite csökkenni kezdett. 
A lelkes francziák még mindig vakon hittek neki, de 
már nem a „Gründlichkeit." ről ismeretes németek. A leg-
utóbbi trienti kongresszuson, hol Taxii is megjelent mint-
egy 140 szabadkőműves-ellenes egyesület tisztviselője, a 
németek heves támadásokkal törtek ellene. Azzal gyanu-
siták, hogy még egyre űzi a férczművek gyártását, de 
álnév alatt. Taxii eszeveszett védekezése, sőt vakmerősége, 
mivel nagy jutalomdijat tűzött ki annak, ki róla e vádat 
igazolja, csak növelte a németek gyanúját, előttük hitelét 
veszté. Miss Dianára vonatkozólag megoszolt az anti-
kőmüvesek véleménye. Sem a németek, sem a rómaiak 
nem hittek Taxiinak, őket tehát félre nem vezette. Hanem 
feltétlen hiveit csalóhoz illő módon, maró gunynyal tél-
ül tette. Mikor a mult napokban a mystikus Miss Dianának 
uti programmjához hiven a legelső értekezletet kellett 
volna tartania; megjelent csak T^xil, a szenzácziós 
schvindler, és mysztifikácziónak nyilvánította egész műkö-
dését. Taxii befejezte szereplését, melylyel csak önmagát 
tette, esnffá. Nem fogják őt siratni, bár meghalt. Meghalt 
a tisztességnek és jellemességnek. Olyan ő, mint az a 
büulajstromos öngyilkos, kinek váratlan ha'ála feltűnést 
kelt ; de aztán mindenki utálattal fordul el tőle — el-
felejtik." 

T Á R C Z A. 
A honfoglaló magyarok műveltsége. 

— Volf Gy. akadémiai felolvasásából. — 

„Egykorú, vagy közel egykorú feljegyzés, mely a 
honfoglaló magyarok műveltségét megvilágítaná, igen 
kevés maradt és e kevés is ellenmondó. Mig a bizan-
cziumiak és keletiek tudósításaiból hongtoglalóinknak 
az akkori időkhöz és népekhez képest elég jelentékeny 
műveltségére következtethetünk, addig a nyugatiak kró-
nikáiból általában csak a legnagyobb vadság képét kapjuk 
róluk. Csakhogy a bizancziumi és keleti irók személyes 
tapasztalatukból, vagy hiteles tanuk értesítéseiből merí-
tenek és elfogulatlanul szólnak eleinkről ; ellenben a nyugoti 
krónikaírók mindannyian kolostorok falai közzé zárkózott 
szerzetesek voltak, kik soha szinről-szinre magyart nem 
láttak és ellenséges indulattal a legképtelenebb meséket 
terjesztették honfoglalóinkról. Igy hitelt csak az előbbiek 
érdemelnek, minélfogva az amúgy is gyér adatok még 
inkább leapadnak. A műveltség pedig rendkívül sok 
szálból szövődik és igy megfelelő képéhez igen sok 
vonásra van szükségünk. Szerencsére azonban nemzeti 
nyelvünk bőségesen kipótolja a többi hagyomány hiányait. 
Mint mindenütt, ugy nálunk is a népnek egész fejlődése, 
egész lelke, értelmi és erkölcsi műveltsége legteljesebben 
és leghívebben nyelvében nyilvánul. Nyelvünket vallatva 



RELItííu. 317 

azután szókincsünkben annyi ékesen szóló igaz tanúságot 
találunk, hogy a honfoglaló magyarok szörnyű művelet-
lenségéről terjesztett hir, melyet külföldi elleneink a leg-
tisztátalanabb éi leghitványabb források alapján minden-
kor kárörvendve emlegettek és belföldi jámboraink (!) a 
nyomtatott betű iránt érzett félénk tiszteletükben ellen-
őrző kutatás nélkül mindig nagy röstelkedve hittek, a 
legesetlenebb és legoktalanabb koholmánynak bizonyul. 

Ha mindazt kirekesztjük, a miről vagy egészen 
világos, vagy némileg valószinü vagy pusztán csak lehet-
séges is, hogy akár kölcsönvétel, akár fejlődés utján itt 
nyugaton járul szókincsükhöz, akkor tisztán olyan marad 
hátra, a mit a honfoglalók magukkal hoztak. Ez alapra 
épitve nem eshetünk abba a hibába, hogy őseink művelt-
ségét kegyeletünkben talán nagyítjuk, sőt minden bizony-
talant, vagy föltehetőt mellőzve, a valónál talán jóval is 
kisebbnek láttatjuk. De még ez esetben is örömmel 
elégedhetünk meg vele, mert honfoglaló őseink oly nagy 
fontosságú értelmi és erkölcsi erejéről és fejlettségéről 
tanúskodik, a milyennel nem csak abban a korban, hanem 
általában is, nem fölötte sok nép dicsekedhetett. Sorra 
vehetjük, hogy mit tudtak a természeti, gazdasági, társa-
dalmi és lelki élet köréből, mindenütt tisztességgel meg-
állják a vizsgálatot. A természeti és gazdasági élet művelt-
ségi tekintetben kevésbé fontos; szoros és igaz értelem-
ben a műveltség csak a társadalmi és lelki eletben tük-
röződik, mivel tulajdonképpen csak ott kezdődik, a hol 
az ember a természetieken és anyagiakon már felül-
emelkedik. De azért honfoglalóink anyagi műveltség 
tekintetében is megállják helyüket. S ókészletük tanu-
sága szerint elég bő ismereteik voltak a mindenségről, a 
természeti jelenségekről, a földről, a természet három 
országáról, s-aját magukról, ruházatukról és lakásukról; 
ismertek sok foglalkozást, mesterséget, munkát és szer-
számot; de legfeltűnőbb, mennyit tudtak a földművelés-
ről, melynek legfontosabb szavait már mind magukkal 
hozták. 

A művelődés alapvető munkáján már beköltözésük 
előtt tul voltak. Kitűnő hadviselésük nem volt egyetlen 
utravalójuk, hanem a társadalmi és lelki élet terén általá-
ban is már jelentékeny magasságig kellett emelkedniök, 
hogy itt nyugaton meg bírjanak állani. Minden mutatja, 
hogy családi eletük fejlett és tiszta volt. Élénken érezték 
a családi, nemzetiségi és nemzeti kötelékek szentségét. 
Bölcs Leo császár egyetlen főnek uralma alatt álló, 
szigorúan fegyelmezett, nagy és független népnek mondja 
etelközi őseinket. Ha az ő leírásában szétszórt vonásokat 
összeszedjük, a nyugatra induló magyarban egy családját 
szerető, fajához ragaszkodó, a köznek engedelmeskedni 
tudó, e mellett szabadságszerető és vitéz, fegyelmezett és 
edzett, szerencsében el nem bizakodó, bajban el nem 
csüggedő, nagy okosságu és erős akaratú nép áll előttünk. 
E képet igazolja és kiegészíti honfoglalóinknak a társa 
dalmi és lelki élet köréből magukkal hozott nagyjelentő-
ségű és rendkívül gazdag szókincse, melyből bőven jut a 
családnak, községnek, társaságnak, közrendnek, hadviselés-
nek, a lelki jelenségeknek, elvont fogalmaknak és lelki 
szükségeknek. Különösen kiemelendő az értelemre, érze-
lemre és akaratra vonatkozó szavaknak nagy gazdagsága. 

Az akaratnál nagy tér jut az erkölcsnek ; de az értelem 
mellett csak igen kevéssé lehetett kifejlődve a képzelet, 
mert erről igen csekély szókészlet tanúskodik. A magyar 
erős faj volt, kiben uralkodott az értelem és akarat, 
melyek vezették az érzelmet és elnyomták a képzeletet. 

Nem anyagi, hanem értelmi és erkölcsi ereje tette 
a magyart államalkotóvá. Oly földön alapított immár 
ezeréves országot, a hol előtte nem bírt maradandót 
teremteni se római, se hun, se avar, se germán, se s/.láv. 
A honfoglaló magyar sok tekintetben jobb volt nemcsak 
a birénél, hanem azoknál is, a kik rossz hirét költöttek. 
A kegyetlenség nem volt természetében. A legyőzöttet, 
ki hogy érdemelte, vagy megvetette vagy megszánta. A 
meghódolót nemcsak megkimélte, hanem oltalmába fo-
gadta és magához emelte. Más hódítók csakhamar leszál-
lottak az uralomról és elvegyültek a meghódítottak közt. 
A magyart ellenben okos és emberséges bánása meg-
őrizte ; nem ő merült el a meghódított népekben, hanem 
megfordítva, ezek ő benne. Fölszitta a honfoglalás után 
a pannon és marahán szlávokat, az avar maradványokat 
és más néptöredékeket, mint fölszítta későbben a bese-
nyőket, kunokat és törököket; maga pedig megmaradt 
magyarnak ezer év múlva is. A világtörténetben alig 
találunk ehhez fogható példát. Ezt nem magyarázza sem-
miféle számbeli vagy természeti suly adta hatalom ; csak 
nagy értelmi és erkölcsi erő teszi megfejthetővé. 

A honfoglaláskori szókincsből kitűnik, hogy a ma-
gyar már korán fölülemelkedve az anyagon és jelensége-
ken, régtől fogva abstrakczióra, gondolkodásra, elmélke-
désre hajlott. A magyar szókincs különösen lelkiekben 
jóval gazdagabb, mint akármelyik más nyelv szókincse. 
Az indo-germán nyelveknek talán együttvéve sincs annyi 
tisztán lelki jelentésű szavuk, min ta magyarnak egymagá-
ban. A hányat föl tudnak mutatni, csaknem valamennyi 
világosan elárulja, hogy nem tulajdonképpen, hanem csak 
átvitt értelemben lelki jelentésű szó. Ellenben a mi nyel 
vünkben alig van a lelki életre vonatkozó alapszó, mely 
az érzéki jelentés salakjától tiszta ne volna. Ezt tekin-
tetbe véve, bátran kimondhatjuk, hogy honfoglaló őseink, 
ha egyben hátrább állottak, másban, viszont még pedig 
nem jelentéktelen dolgokban, előbbre voltak másoknál. 
Igy műveltségük kétségkívül eltért, de csak más volt, 
nem pedig kisebb, mint akkor akárhány, sőt mondhatni 
legtöbb európai népé. Szorosabb és tágabb értelemben 
vett rokonaikat pedig mindenesetre tetemesen felülmúlták. 
Messze tul voltak már mind az ugor. mind a török nép 
műveltségi fokán. Nem voltak már sem tengődő halászok 
vagy szűkölködő vadászok, sem bolyongó pásztorok vagy 
kalandozó beduinok, hanem az állattenyésztés mellett fej-
lesztették a földmivelést is. Odáig haladtak, hogy már 
államallcotásra gondolhattak, sőt arra ösztönt, hivatást is 
érezhettek. Kiváló fogékonyságukról és rendkívüli szívós-
ságukról tanúskodik, hogy oly gyorsan és könnyen tud-
tak illeszkedni a nyugati népekhez, de a mellett meg-
őrizték nemzeti nyelvüket és fentartották nemzeti létüket. 
Le tudtak számolni az őket körülfogó másnemű művelt-
séggel. Átlátták, hogy nem tanácsos vele daczoloiok, de 
jól érezték azt is, hogy nemzeti létük veszélyeztetése 
nélkül nem szabad beérniök sem az idegen gondola-
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tok, sem az idegen emberek egyszerű befogadásával. 
Azért azokat is, ezeket is teljesen vérükké tették. Ez a 
szellemi és erkölcsi hódításuk legszebb diadaluk, mely 
nélkül minden harczi dicsőségük hiábavaló és mulandó 
ragyogás lett volna. Igy lettek ők nemcsak honfoglalók, 
hanem honalapítók is.u 

IRODALOM. 
*** KATHOLIKUS VALLÁSTAN. I. Rész. Alaphit-

tan. A középiskolák V. osztálya számára. Irta dr Titz 
Antal kegyesrendi tanár. A főegyházmegyei hatóság jóvá-
hagyásával. Budapest, 1897. Lampel Róbert kiadása, 8-r. 
76, II. 1. Ára fűzve 40, kötve 60 kr. 

A középiskolai hittanárok kongresszusának már is 
mutatkozik nagy hatása. A középiskolai hittanitással fog-
lalkozók érzik, hogy a kongresszus munkája szilárd ala-
pot teremtett fáradságos munkálkodásuk alatt s bátran, 
biztató remény buzdításával kezdik az alkalmas kézi tan 
könyvek megírásának pályáját megfutni. A fent czimzett 
munka a hittani tankönyvirás üdvös lendületének igen 
figyelemre méltó terméke, annál figyelemreméltóbb pedig, 
mert czimében teljes sorozatát hirdeti a gymnasium felső 
osztályai számára a katholikus vallástannak. Ez az első 
rész kiváló szakértelemmel gyönyörűen kerekíti ki a kath. 
alaphittant a gymnasium 5. osztálya számára. Világos, 
rövid, magvas, teljes. Kik akár hivatalból, akár ügybuz-
góságból a középiskolai hittanitás iránt érdeklődnek, azok-
nak figyelmét ez a takaros könyv nagy fokban megér-
demli. 

VEGYESEK. 
*** A párisi szerencsét lenséghez fogható csapás 

kevés van a történelemben. Jótékonyságot gyakorolva 
vesztek oda az emberek. Ebben rejlik a gyászos eset 
áldozati jelentősége. Ebben pedig Isten ujja nyilatkozik 
meg, oly erősen, hogy lehetetlen ezt az isteni ujmutatást 
észre nem venni, de egyúttal oly titkos értelemmel, hogy 
lehetetlen a mélységes titok előtt össze nem borzadni. Ezt a 
gondolatot fejezte ki egy franczia szerzetes egy magyar 
ember előtt, ott a helyszínén, a füstölgő romok és a meg-
sült emberi testek roncsai fölött. A gondolkodásban csaknem 
megdermedt hazánkfiát a franczia szerzetes válánál fogta 
és azt mondta neki: „Itt uram nem lehet egyebet tenni, 
mint imádkozni." S valóban itt az ember esze megáll s 
átveszi kalauzolását és vigasztalását a hit. Az egyház 
ebben a szörnyű ügyben már háromszor nyilatkozott. 
Először mikor az áldozatokért Krisztus engesztelő isteni 
áldozatát mutatta be. Azután Richard bibornok, Páris 
főpásztora ajkain, a ki azt irta a köztársaság elnökének, 
megköszönve az állami hatalomnak a notre-damei isteni 
tiszteletben való részvevést, hogy a pápa hirdetése s Isten 
óhajtása teljesült : az áldozatok ravatalánál minden fran-
czia egyesült és ragaszkodását mutatta ki a hazához. 
Harmadik megnyilatkozása az egyháznak, a nemzetek 

isteni tanítójának, a notre-damei szószékről történt a fran-
czia nemzet előtt. A nemzeti gyászravatal fölött a neve-
zett világhírű szószék ezidőszerinti papja, Ollivier dömés 
atya, szórói-szóra ezt mondotta: „Isten sújtani akarta 
századunk fönbéjázását és meg akarta büntetni Franczia-
országot. Francziaország megérdemelte ezt a fenyitést, 
mert hűtlen lett tradiczióihoz és a helyett, hogy a keresz-
tény czivilizáczió élén haladna, oly doktrínáknak lett 
rabszolgája, melyek ellenkeznek a kereszténység szelle-
mével. Hová lett a franczia nemes és büszke természete? 
Az uj Francziaország egyértelmű a hóbortossággal és 
az Isten iránt való hálátlansággal." Azt mondják, hogy ez 
a beszéd „kínos hatást" keltett. Kín nélkül oly bajból, 
a minőben a franczia nemzet szenved, nincs menekvés. 

— A „mindenható" államhatalom bűnhődése — 
az, hogy alattvalói felmondják neki az engedelmességet, 
némelyek fel is lázadnak ellene és beállnak a közhatalom 
gúnyos sértegetői közé, — büntetlenül. Ez történt tegnap-
előtt a sajtó-törvényszék elé állitott Schmitt Jenő dr 
esetében. A szabadelvű, magát mindenhatónak tartó állami 
hatalom „Isten nélkül" kezdte Magyarországot átalakítani. 
De ^ostora támadt egy alattvalójában, a fent nevezett 
„tudós anarchistában", mint a B. H. őt nevezi, meg nem 
gondolva, hogy tudós és anarchista összeegyeztethetetlen 
gondolatok. A nevezett „elméleti" anarchista „Állam 
nélkül" czimű müvében megtámadta az államot és 
azt banditánál alábbvalónak mondotta — eljárására 
nézve. Pörbe fogta az ügyészség; de az esküdtek 6 
igennel és 6 nemmel feleltek arra a kérdésre, hogy 
van-e az inkriminált czikkben izgatás a törvény kötelező 
ereje ellen, és 4 igennel és 8 nemmel feleltek arra a 
kérdésre, hogy vétkes e vádlott az izgatásban? Maga a 
vádlott pedig önvédőbeszédében fennhéjázóan kijelentette, 
hogy ő nem védekezni, hanem vádolni és Ítélni jött az 
esküdt urak elé. Bizony, szörnyű állapotot csinált magának 
Magyarországban az uj ezredévbe „Isten nélkül" beindult 
magyar állam! Alattvalói „állam nélkül" akarnak élni. 

— Veszé lyes seb Magyarország testén. Mi? Az 
ifjúság rohamos és mondhatni ijesztő romlása, mit a bűn-
ügyi statisztika konstatál. Mig Francziaországban az ifjú 
bűnösök száma 10 év alatt 25°/o_kal szaporodott, és ott 
már ezt is ijesztőnek tartják : addig nálunk ugyancsak tiz 
év alatti a 16 év alatti gyermekek bűnesete 889-ről 1661-re 
emelkedett, vagyis 100°/o-kal szaporodott. Hajmeresztő! 
Állam és iskola, a maguk erejére támaszkodva, ime, tehe-
tetleneknek bizonyultak a nemzet depravácziójának fel-
tartóztatására. Itt csak Isten és a vallás, az egybáz Isten 
sugallta közbelépése segíthet. Ne késsünk, késsünk ! 

— Meghívó a budapesti kir. magyar tud.-egyetem 
ujjáalakitásanak CXVII-ik évfordulója alkalmából 1897. 
évi május hó 13-án délelőtt 11 órakor a Lipót-utczai 
városház disztermében ünnepélyes közgyűlést tart, melyet 
az egyetemi templomban délelőtt 10 órakor, istenitiszte-
let előz meg. Tárgyak: I. Ünnepi beszéd. Mondja: Dr 
Bognár István Rector. II. A pályamunkák rövid bírálatá-
nak s a pályanyertesek neveinek kihirdetése Dr Kisfaludy 
A. Béla hittudományi dékán által. III. A pályadijaknak 
kiosztása Dr Bognár István Rector által. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 8/..) 
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TARTALOM. Vezéreszmék e* Tanulmányok : Szabadelvű. — Beszéd, melyet a budapesti királyi tudomány-egyetem újjáalakításának 
CXVII. évfordulója alkalmából 1897. évi május hó 13-án tartott ünnepélyes közülésen mondott Bognár István e. i. rektor. — Szent 
Adalbert kilenczszázados jubileumán, egyházi beszéd. — Egyházi Tudósítások: f Mayrhófer József. — U n g v á r . A Magyarországból 

Amerikába kivándorolt görög katholikusok védelmére. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

S z a b a d e l v ű 
— Irta: Álanus. — 

(Vége.) 

Mit is tet t hát a szabadelvű állami hatalom 
1867. óta ? Megalkotta az 1868.53. §-t, mely az 
áttérésre vonalkozólag törvényileg, tehát köte-
lező erővel, kimondja, hogy életének 18. éve 
előtt senki más vallásra át nem térhet ; majd 
ugyanazon törvényczikk 12. pontjában kimondja, 
hogy a vegyes házasságból született gyermekek 
közül a fiu apjának, a leány anyjának vallását 
tartozik*) (sic!), követni. 

Hát t. szabadelvű urak, ez a lelkiismereten 
elkövetett olyan zsarnokság, melyhez a világ-
történelemben csak az egyiptomi gúlák épitése 
hasonlitható ! 

A bölcselet azt tanitja, hogy a jó és rossz 
közötti különbség megtételére az Ítélőképesség 
bizonyos fejlődése szükséges. Ez a fejlődés, az 
igaz, különböző a különböző embereknél, de az 
is igaz, hogy a 10. életév előtt be szokott 
következni; a hét és nyolcz éves gyermekek élénk 
tudatára jutnak a jó és rossz tetteknek. A meny-
nyiben az embernek határozott czélja, rendelte-
tése van, melynek megállapítása nem tőle függ, 

") Ezt utólag a Tisza-aera magyarázta be belé. 

a czél elérhetésére nemcsak joga, hanem egyút-
tal kötelessége a legbiztosabb eszközöket meg-
választani. Különben is Isten országára nézve 
nincs éretlen kor. Miért tar t ják hát vissza, 
miféle elv alapján azokat, kik óhajtva óhajtanák, 
hogy az üdvözitő katholikus egyház tagjai 
legyenek. ? 

A törvénynél, azt felelheti rá valaki, az 
általános szempontokra kell figyelni mindig. Az 
általános szempontok azt kivánják, hogy bizo-
nyos rend legyen, melyet az államhatalom alatt-
valói számára szigorúan érvényesítsen. Ez a rend 
azt kívánja, hogy az egyén, az egyes, hajoljon 
meg közhatalom intézkedései előtt. 

T. szabadelvű urak, a fönnebbi törvény védel-
mére ezt az argumentumot szokták önök föl-
hozni. Az argumentumot, magá°ban, én is alá-
írom, de követelem, hogy annak alkalmazása, 
mint elvnek alkalmazása, általános legyen. Ebből 
ugyanis az következik, hogy a közhatalom intéz-
kedésének, hogy az egyén az előtt meghajol-
jon, olyannak kell lenni, hogy az a szabad-
ság szempontjából, melynek éltető lelke az,, 
hogy mindenkinek megadjuk a magáét, ne tehes-
sünk kifogást ellene. De az államhatalom fön-
tebbi intézkedése a szabadság tisztelése elvének, 
a „suum cuique" princípiumnak arczulcsapása. Ez az, 
arczulcsapás nemcsak az áttérési törvénynél,. 
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hanem a vegyes házassági ügyeknél még inkább 
nyilvánvaló! Ugyan t. szabadelvű urak, mit 
mondanak önök a törvény amaz intézkedésére, 
hogy a gyermek vallását a nemi szerv álla-
pítja meg? En a magam részéről kijelentem, 
hogy ez nem szabadságelvi intézkedés, hanem 
valóságos észjogi abszurdum. 

Hát a tudomány terén, mely az élet összes 
nyilvánulásaira kell, hogy kiterjeJjen, mily nagy-
szerű hóditást te t t a szabadelvű államkormány? 

Az iskolák kétségkivül az állam gondozása, 
felügyelete alá tartoznak. Alattvalói jólétét az 
iskolák előmozditják, a szellemi műveltség terje-
désével az egyéni boldogulás, az okosság, együtt 
jár. De hogy az iskolák a hatalmi kérdés szem-
pontjából tartoznak az államhatalom jogkörébe, 
az igaz lehet a zsarnokság, de nem a szabad-
elviség szempontjából. 

Az egyénnek joga van arra, hogy tehetsé-
geit fejlessze. Joga van ugy is mint egyednek, 
még inkább mint társadalmi lénynek, mivel 
társadalmi életének éltető eleme a műveltség 
bizonyos foka. A „da mihi intellectum, ut vivam" 
szentirási mondás, mindenekelőtt erre vonatko-
zik. Hogy az állampolgára ezt a műveltséget 
milyen iskolában szerzi meg, az államhatalom-
hoz nem tartozik. Az iskolák felügyeletében 
jelentékeny szerepe marad az államhatalomnak, 
az ő kötelessége maradt, az állami czélokkal el-
lenestörekvések megseminisitése, melyek polgárai 
jólétét a közjó szempontjából veszélyeztetik. 

Itt azonban az iskolákban, melyeket vallás-
felekezetek, erkölcsi vagy jogi testületek tar ta-
nak fenn, semmi olyant nem tapasztal, mely polgárai 
közjavát veszélyezteti, ezeknek az iskoláknak 
föntartását éppen a szabadelviség szempontjából, 
mert a versenyre szolgál, fönn kell tartani, gyá-
mi olitani, növelni. 

Látjuk-e ezt a szabadelvi törekvést 1867 
óta állami életünkben? Nem tehetek róla, de 
részemről a válasz csak tagadó lehet. A szerze-
tesek gimnáziumai ugvan csekély változással 
fönnállanak még ma is, de bár a tanitórendek 
nagy áldozatokkal törekszenek iskoláikat a kor 
igényeinek megfelelő állapotban fönntartani, bár 
a társadalom, a szülök, sőt kiváló tanférfiak is 
elismerik, hogy a szerzetes papok jó tanárok, a 
liberális áramlat a suum cuícjue arczulcsapásá-
val ismételve ellenük támadt. Csak néhány 
példára szorítkozom. 

1873-ban Jókai Mór lapja, a Hon, ily 
czimű czikkben támadja a tanitó rendeket: A 
szerzetesek által vezetett gimnáziumokat el kell 
törülni. Ujabb időben pedig egy Szigetvári Iván 
nevű budapesti gimnáziumi tanár a „Pesti Napló*-

hasábjain nagyképűsködve de azért tisztes szerény-
séggel, avval dicsekedett, hogy a világi tanárok, 
kik közé ő is tartozik mennyivel fölötte állanak 
a szerzetes-tanároknak. 

En megvallom, azon elv alapján állok 
mindig: győzzön a jobb. Ha a szerzetes-tanárok 
közt a közszellem meglazul, belátom, nem mű-
ködhetnek eredménynyel a közjó érdekében, 
szellem hiányában, nem nevelhetik az uj gene-
rácziót virtusokra, az eszmék kultuszára. De 
ettől nem lehet tartani. Bocsásson meg t. 
Szigetvári ur, tanitórendeink tagjai ugy is 
mint papok, ugy is mint tanárok, lelkiismere-
tesen teljesitik kötelességeiket, és valljuk meg 
az igazat, hivatásuk magaslatán állanak. Ha 
tán irodalmilag aránylag kevesebbet produ-
kálnak, annak oka az, hogy ők bizony nagyon 
igénybe vannak véve, ha papi és tanári köteles-
ségeiknek megfelelni akarn ik, másodszor meg az 
is, mert a fővárosban, a tudomány és irodalom 
mai középpontjában jóval kevesebb számban 
vannak, mint a világi tanárok, kik a rendel-
kezésükre álló tudományos eszközöket dicsére-
tes szorgalommal használják föl irodalmi, tudo-
mányos törekvéseik megvalósítására. 

Mikor ilyen hangok hallatszanak, mikor 
egyúttal a napnál fényesebb, hogy az állam-
koimány az iskolák államositását mennyire 
szeretné, kérdem, szabadelvi-e ez az intézkedés? 

A szabadelvű szó, etimologice, két szó 
összetétele, melyek egyike: szabad, a másika: 
elv. Igaz, hogy a szabad lényegéhez a válasz-
tás lehetősége tartozik, de másrészről az is 
igaz, hogy a szó etimologikus jelentése szerint 
csak elvekre terjed ki az én választási szabad-
ságom. Ezek az elvek vagy ellentmondók, vagy 
egyszerűen különbözők, vagy ellentétesek. Az 
egyén választhat, fizikailag okoskodva, mind a 
három között, amenyiben ő cselekedeteinek ura. 
Persze az erkölcsi beszámitás a szerint történik, 
amint jól vagy rosszul választott. Hát az állam-
hatalomnak megvan-e ez a választási szabad-
sága? Az államhatalomnak, minden ténykedé-
sében, a közjóra kell tekinteni. A mit jónak 
ismer el, azt meg kell ragadni, érvénvesiteni. 
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Csakhogy felelősségének teljes tudatában, mely az 
egyéni felelősségnél jóval nagyobb, nem szabad 
olyant választani a jó örve alatt, melyről csak 
gondolja, véleményezi, hogy jó, hanem csak 
olyat, melyről nem véleményezi, hanem tudja, 
hogy jó. Az alattvalók, kik engedelmeskednek, 
joggal elvárják, hogy az államhatalom ne 
experimentáljon, hanem öntudatosan cselekedjék. 
Az öntudatos cselekvésnek hiányát látom ón 
ujabb állami életünk megnyilatkozásaiban. Az 
egyházpolitikai törvények, melyeket meggondo-
latlanul dobtak be közéletünk mozgalmaiba, 
melyek az észszerű rendelkezés hiányából min-
dent szolgálnak, csak a közjót nem, — csak 
ugy mutatják az öntudatos cselekvés hiányát, 
mint a közoktatás, a tudomány érdekében hozott 
törvények, te t t alkotások. 

Mikor az 1883. évi XXX. törvényczikk 
paragrafusai felett folyt a vita, a főrendek 
házában, emlékezhetünk, mily erélyes küzdelem-
mel követelte a magyar episcopatus, hogy az 
iskolai nevelés vallás-erkölcsi iránya törvényileg 
biztosittassék. 

Miért nem tetszett ez akkor a t. szabad-
elvű uraknak*? Azért, mert belátták, hogy ezen 
az elvi alapon, melynek helyességét százados 
tapasztalat mutatja, nem lehet experimentálni, 
nem lehet féktelen szabadsággal intézkedni a 
közoktatás ügyeiben. És hova jutottak ? Wlassics 
kultuszminiszter csak a napokban adott ki egy 
rendeletet, melyben a vallás-erkölcsi nevelés 
ápolására szólitja fel a tanitókat, tanárokat. 

Hát az egyetemek ügyei jobban állanak 
1867. óta? A tudománynak, kétségkivül, min-
dig használ a szabadság. A tudományok csak 
szabad országban virágzanak, csak szabad nem-
zet fiai viszik előre a tudomány kérdéseit. 

Istennek hála, tudomány egyetemeink ügye-
és állapota jól is áll. Európai hirű tudósok 
tanárai, kik méltó büszkeségeink, kik dicső-
séget szereznek nekünk a külföldön, mely 
még a közelmúltig is oly elfogult volt velünk 
szemben. De a budapesti tudomány-egyetem 
nagyhirű tanárait kérdezem, megvannak-e elé-
gedve ők első sorban az egyetem mostani 
állapotával? Ugyan mondják meg önök, tüdős 
tanár urak, nem futotta-e el szégyenpir arczu-
kat, midőn a millénium alkalmával a székes-
fővárosba jött külföldi kartársaiknak a mostani 
központi egyetem épületét megmutatták? A 

magas kormány mióta akar épiteni, de az min-
dig elmarad. 

Igazi elfogultság állithatja azonban azt,, 
hogy közoktatásunk ügye nem haladt a leg-
utóbbi években. Van érdeme ebben a kormány-
nak, meg másoknak egyaránt. De ez a haladás 
első sorban olyan, mely a dolgok természetes 
fejlődésének, hogy bölcseletileg szóljak, az appe-
titus naturalisnak, és nem az appetitus elici-
tusnak felel meg. 

Hát a művészet, ipar. kereskedelem, földmű-
velés stb. terén, milyen szabadelvű alkotásokat 
produkált 1867. óta a magyar állam? 

Képzőművészetünk az utóbbi években több 
nagy tehetségű művész alkotásaival gazdagitotta 
az eddig mostoha sorsú szabad művészetek 
csarnokait, melyben nagy része van az állam-
kormánynak, mivel erre a czélra áldozatokat 
hozott. Hogy mily eredménynyel, én nem szó-
lok, hanem szeretném nagyon, ha a magyar 
episcopatus egyik kiváló tagja *) ki erre a 
legilletékesebbek egyike, a Pulszky Károly-féle 
affairre való tekintetből elmondaná véleményét. 

Az ipar, a földművelés produktumait az 
ezredéves kiállítás csarnokaiban méltó büszke-
séggel bámultuk. És mégis panasz van az egész 
vonalon, mely hogy nem akadémikus, mutatják 
az eddig kicsinyitett szocziális mozgalmak, melyek 
méltó aggodalommal töltenek el mindenkit. És 
a kereskedelem ? A napokban tanácskozott a 
kereskedelmi miniszter a kereskedő világ kitű-
nőségeivel, mely tanácskozás nyilvánvalóvá te t te 
mindazt a hiányt, mely ezen a téren orvoslásra 
szorul. 

„Nem boldog a magyar," mondotta a nemzeti 
kaszinó 1S97. febr. 7-iki lakomáján Szemere 
Miklós. Az okát is megmondja ennek a bol-
dogtalan állapotnak: „a társadalmi nihilizmus 
felé evezünk." Mily sötét kép ! Társadalmi nihi-
lizmus. „Nem jutalmazzuk kellően az erényt, 
nem büntetjük illően a rosszat," magyarázza a 
társadalmi nihilizmust a szónokló főur. 

Szabadelvű urak mit szólnak erre ? Ezt az. 
állapotot, ezt a társadalmi nihilizmust, önök 
teremtettél". 

Az állam erőssége polgárai erkölcse. Önök 
tették tönkre a társadalom erkölcsét, úgyneve-
zett szabadelvű alkotásaik teremtették a társa-
dalmi nihilizmust. 

*) Bubics Zsigmond kassai püspök ö őméltósága. 
39* 
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Nem szabadelvi az az irány, melyet önök 
képviselnek, nem liberalizmus az, hanem bizan-
tinizmus. Nem az igaz elvek szabadsága az, melyre 
önök támaszkodnak, melylyel a „suum cuique 
princípium" értelmében az egyént, a társadal-
mat egyformán támogatják, hanem a bizantiniz-
mns politikája, azé a bizantinizmusé, melyet 
szolgalelkűség és képmutatás jellemez. 

A társadalomban nihilizmust, a politikában 
bizantinizmust teremtet t az 1867. óta uralomra 
ju to t t szabadelvű politika. 

Ha az ildomosság ellen véteni akarnék, 
belemarkolnék a közelmúlt történelmébe, és 
példákkal tudnám illusztrálni állitásom igaz-
ságát. De minek tegyem ezt. Ez a lap, mely 
félszázad óta kiséri figyelemmel társadalmi és 
egyházi életünket, méltán elvárja tőlem is, 
másoktól is, hogy a valódi műveltség követel-
ményeinek megfelelőleg Írjunk. Ugy is tudjuk, 
hogy az emberek maguk az okai annak, hogy 
egyéniségükkel, a társadalom követelményeivel 
ellenkező irányok emelkednek győzelemre. 

Az emberek egy része okos és becsületes, 
egy másik okos ós gonosz, egy harmadik okos 
és gyáva. Kérdezek mindenkit, kiknek uralma 
jobb ugy az egyénre, mint a társadalomra és a 
hazára egyaránt? A kérdésre mindenki meg tud 
felelni : én hát elhallgatok. 

B E S Z É D , 
melyet a budapesti királyi tudomány-egyetem újjáalakítá-
sának CXVII. évfordulója alkalmából 1897. évi május hó 
13-án tartott ünnepélyes közülésén mondott Bognár István 

e. i. rektor. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Egyetemünk hagyományos szokása köteles-

ségévé teszi az időszerinti rektornak, hogy Alma 
Materünk újjáalakításának évfordulója alkalmá-
ból tartani szokott egyetemi közülésen, valamely 
tudományos vagy közérdekű kérdésről értekez-
zék. Midőn arról gondolkoztam, hogy ezen köte-
lességemnek megfelendő, miről is beszéljek, egy 
elsárgult füzet került a kezembe, melynek czime 
„Az 1789-iki elvek népszerű magyarázata." El-
kezdtem olvasni és azt láttam, hogy az tele van 
„az ember jogaival." Szerzője hangzatos szavak-
kal hirdette benne, az emberi é z és akarat 
természetes méltóságát, azok elidegenithetlen 
jogait, teljes függetlenségét minden szellemi 
békótól, isteni és emberi tekintélytől, és a 

jó ég tudná felsorolni, mi mindenféle jogok és 
kiváltságokról beszél még. A katholikus egy-
házat pedig ugy tünteti fel, mint ezen jogok 
és szabadságok legveszedelmesebb ellenségét, 
mely megmásithatlan dogmáival és kinyilat-
koztatottaknak hiresztelt tanaival, az emberi 
ész szabadságát jogtalanul korlátozza, az elmét 
békóba veri, a világi hatalomról hirdetett taná-
val pedig, a királyok zsarnokságát istápolja és 
a népek szolgaságának és elnyomásának alapját 
veti meg. A többi vallásokról guny és kicsinylő 
megvetéssel nyilatkozik. — Szerinte tehát a 
saját méltóságának tudatára eljutott emberiség-
nek nincs sürgősebb teendője, mint a hit bilin-
cseit lerázni és magát minden, akár isteni, akár 
emberi tekintély alól kivonni. 

Hasonló elveket önök is gyakran hallanak 
és olvasnak, ifjú barátim. És mivel másnemű 
elfoglaltságuk miatt azok alapját megvizsgálni 
rá nem érnek, közeli a veszély, hogy némelyek 
könnyű áldozatul esnek ezen hamis állitásoknak. 
— mert a merészség imponál a gyengébbnek 
— és indikolatlan ellenszenvvel, fönhéjázó meg-
vetéssel telnek el minden vallás, de különösen 
a katholikus vallás iránt. Azért elhatároztam 
mai beszédemben ezen vádak alapját megvizs-
gálni és a kifogásolt tanokat a maguk képében 
és valója szerint önöknek bemutatni. Tehetem 
ezt azért is, mert ezen dolgok iránt magával 
tisztába jönni, minden komolyan gondolkozó 
főnek elengedhetlen kötelessége. 

Az első dolog a min a nevezett füzet szer-
zője megütközik, az, hogy a katholikus egyház 
megmásithatlanoknak tar t ja dogmáit, nem engedi 
azokat az előrehaladó tudományok és a kor-
szellem kivánalmai szerint átalakítani, hanem 
mindig a régiek maradnak. Már ez okból is, 
mondja, világos, hogy azok nem a mai korba 
valók, mely a haladást irta jelszóul zászlójára 
az emberi törekvések egész vonalán, minden 
ágában. 

Igaz, az egyház nem engedi dogmáit meg-
változtatni, de hibául róható-e ez fel neki ? Az 
igazság nem olyan, mint valami divatczikk, 
melynek értéke a változó divat szerint változik; 
szép és kapós mig a divat tart, és senkinek 
sem kell, a mint a divatból kimegy. A mi 
egyszer igaz, az igaz marad mindörökké és nem 
változik. A mely vallás nem tekinti saját hit-
czikkelyeit megváltozhatatlanoknak, az önmaga 
tagadja meg létjogát, mert az emberek azért 
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fordulnak a valláshoz, hogy az őket az üdv 
utján vezesse és minden kétséget kizáró bizo-
nyossággal megtanitsa őket arra, hogy mit 
higyjenek, miként éljenek, hogy üdvüket siker-
rel eszközöljék. A mely vallás magát erre kép-
telennek tar t ja és dogmáinak helyesbitését a 
haladó tudománytól várja: annak nincs létjoga; 
az engedje át helyét a tudománynak, illetve a 
bélcsészetnek. Az egyház ezt nem teszi, és 
joggal nem teszi. A tapasztalat ugyanis azt 
mutatja, hogy a magára támaszkodó emberi ész, 
bármily örvendetes előrehaladást te t t is a tudo-
mányok egyéb ágaiban, a vallási nagy és nehéz 
kérdések megoldására mindeddig nem volt képes. 
Àz eszmék, melyeket eszünk önerejéből eddig 
fölszinre hozott, mind elégteleneknek bizonyultak, 
s hosszabb vagy rövidebb lét után, egyik a 
másikat mindig eltemette. Folyton újból kellett 
kezdeni a munkát s még csak szilárd kiindulási 
pontra sem tudtak a legtudósabbak sem szert 
tenni. 

Ezt nem csak én állitom. Rousseau a 
philosophia déli fényének közepette irta, hogy 
mi halandók Isten nélkül, kormány és vezértű 
nélkül uszkálunk az emberi vélemények tenge-
rében, egyedül szenvedélyeink szélvészeinek ki-
téve, s egy kormányos alatt, ki azt sem tudja, 
honnan jött s hová megy. Kevéssel utána Kant 
a bölcselkedő észt minden transcendentalis dolog-
ban az uj tartományok felfedezésére kiindult 
hajóshoz hasonlította, kit a távol láthatáron 
setétlő fellegek vagy a tenger szinén úszkáló 
jégdarabok, szigeteket szinlelve, megcsalnak, s 
édesgetéseik által oly örvényekbe bonyolitanak, 
melyekből többé nem tud menekülni. Hegel 
pedig minden független bölcseleti rendszerre, 
szent Péternek Saphirához intézett ama szavait 
alkalmazta: „Ajtó előtt állnak, a kik el fognak 
temetni." Mi megértük, hogy ajtó előtt álltak, 
kik őt is eltemették, mint azon elődjeit, kiknek 
rendszereit ő vélte a magáé által elteme-
tendőknek. 

Mi ezen elszomoritó sikertelenségnek az 
oka? Talán nem volt e bölcsészeknek elég 
idejük feladatuk sikeresebb megoldására? dehogy 
nem ; hiszen már négy ezer év óta fáradoznak 
rajta. Vagy talán a teremtő lángelmék hiány-
zottak, kik képesek lettek volna a kérdés meg-
oldását előbbre vinni? Az sem állitható. A leg-
nagyobb lángelmék egész serege, kik az emberiség 
büszkeségét fogják képezni mindenha, dolgoztak 

kétségbeesett erőfeszítéssel a megoldáson, s még 
sem mentek semmire. Ha tehát nem akarunk 
azon helytelen gondolatra vetemedni, hogy 
Teremtőnk, kinek atyai jóság t még az utolsó 
csúszó-mászó férgen ily oly feltűnő módon meg-
látszik, éppen az embert, ki az egész látható 
természet koronája, dobta oda oly tévkörnek, 
melyből menekülni nem tud, el kell fogadnunk, 
hogy Isten gyarló eszünknek más módon jöt t 
segitségére, vagyis hogy magát kinyilatkoztatta 
az emberi nemnek, s megtanitott bennünket 
arra, hogy mik vagyunk, honnan jövünk, hová 
megyünk, mi a rendeltetésünk e földön s mi e 
földi élet után? Mivel pedig ezen igazságok 
ismerete mindenkinek szükséges, nehogy azok 
újból elferaittessenek, s ismét homály boruljon 
az emberi értelem és szivre, gondoskodnia kel-
lett egy oly tanitói testület alapitásáról, mely-
nek istenileg biztositott tekintélye előtt, méltó-
ságának legkisebb sérelme nélkül, meghódolhat 
a bölcs úgy, mint az együgyü. Ezen tanitói 
tekintélynek birói széke elé tartozónak hitte ós 
vallotta, századok hosszú során át az egész 
kereszténység, megmondani, a hit körében mi a 
tévely és mi az igazság. Ettől tehát azt köve-
telni, hogy hittételeit a folyton-folyvást változó 
korszellem és azon bölcsészet kivánalmai szerint 
alakitsa át, melynek tanitásában nincs semmi 
összhangzás, semmi biztosság, semmi állandó-
ság, ellenben annyi a meghasonlás, gőg ós 
türelmetlenség, — bizonyára nem jogos. 

(Folytatjuk.) 

Szent Adalbert kilenczszázados jubileumán 
egyházi beszéd. 

— Mondotta Esztergomban 1897. május 2 án gr. Széchenyi 
Miklós jaáki apát. — 

Kilenczszázados évfordulóját üljük ma azon napnak, 
melyen Sz. Adalbert vértanú halált szenvedett. 900 éve 
annak, hogy Sz. Adalbert , midőn hittéritő munkában 
Poroszországban jár t , mialatt a szentmisét bemutat ta , 
pogány ellenségei megtámadták és lándzsáik döfése alatt 
elnyerte a vértanúság pálmáját . 

Igy halt meg Sz. Adalbert, kinek ma üljük ünnepét 
igy hal t m e g az, ki mint első hintet te el ez ország föld-
jében a kereszténység magvát, ki pogánysággal, baboná-
val, bűnös szokásokkal, a nemzetnek vele született saját-
ságaival, a magyaroknak mintegy természetével szállt 
szembe, egyedül a kereszt, a hit és igazság fegyverével. 

A magyarok befogadták ugyan a kereszténység 
tanait , de csak nehezen tudtak megválni ősi hitüktől, 
pogány szokásaiktól. Még később is gyakran fellázadtak 

s 
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a még nagy részben pogány magyarok a hittérítés munkája 
ellen. Tűzzel vassal törekedtek visszaállítani a régi pogány-
ságot; megölték az u j hit terjesztőit, reá rontottak a még 
gyenge csemetére, hogy elfojtsák, mielőtt még fává nő-
hetne, hogy gyökerestől kitépjék, hogy tönkre tegyék 
örökre. De hasztalan volt küzdelmük, mert az eltiport 
csemete ismét felemelkedett s megerősödött annyira, hogy 
megdönthetetlenné lett ereje. 

Alig mult el egy század és szent királyaink uralko-
dása alatt letére ősi szokásairól, kereszténynyé lett már a 
magyar. 

Minek tulajdonítsuk azt, hogy a magyarok rövid idő 
lefolyása alatt befogadták azon tant, melynek hirdetőit 
azelőtt leölték ? Befogadták és benne találták megnyug-
vásukat, boldogságukat, jövő nagylétük alapját. Talán az 
erősebb fegyvere előtt hajoltak meg, vagy a kor szelle-
mének befolyása hozta létre e nagy változást? Nem az! 
Hanem a tan, melyet Sz. Adalbert hirdetett, szent volt 
és igaz. Magát az örök igazságot hirdette ő, azt az igaz 
tant, melyet Üdvözítőnk hozott az emberek közé, hogy 
azt a tant az egész világ befogadja s a tan befogadja az 
egész világot. Igen, az egész világ és minden népe részére 
való az egyház, hogy bárhol és bármikor éljen az ember 
benne, találja meg azt, mi neki itt megnyugvást, ott 
boldogságot ad. S ezt megadja az egyház tana, mely 
egyedül igaz, mert isteni, és hogy minden idő és kor 
népét boldogíthassa, örökre változhatatlan is! 

Az egyház letéteményese az örök igazságnak, azért 
tanának örökre változhatatlannak kell lennie, mert maga 
az igazság meg nem változhatik soha. Isten igéje az 
egyház tana, az Isten igéje pedig ellentmondást nem tűr 
és ugyanaz marad örökre. Minden embernek, ki a földön 
élt, él és élni fog, egyenlő szüksége van a megváltásra 
és Isten igéjére. De miután az egyház van hivatva a meg-
váltás gyümölcseit az emberek bologságára megőrizni, 
hogyan felelhetne meg e rendeltetésének, ha tana nem 
volna változatlanul ugyanaz minden időben s nem maradna 
az a világ végéig ? 

Az emberek, azok változók, ma elvetik azt, a miért 
még tegnap rajongtak, változik az embereknek felfogása, 
igénye, a kor, a hely, az ország, a nemzet természete 
szerint. De oly intézmény, melynek hivatása, hogy minden 
kor, minden ország és nemzetségbeli embernek egyenlően 
megfeleljen : az igazság, mely hivatva van, hogy minden 
embert boldoggá tegyen, nem lehet alárendelve, mint a 
mulandó ember, a kor, a hely, a körülmények behatásá-
nak ; kell, hogy az mindig ugyanaz maradjon ! Ez volt 
és marad az egyháznak hite, hogy az anyaszentegyházat 
olyannak, mint a milyen, maga az Isten alapította, 
azon embernek változtatnia nem szabad, de nem is 
lehet. 

Nemzedékről nemzedékre szállt a tan, országról 
országra, világrészről világrészre terjedt, különböző idők-
be • a legkülönbözőbb emberek közt virágzik és már 
közel kétezer éven át, mig az emberek, az idők és viszo-
nyok változtak, az egyház tana változatlan maradt. 

Pedig az egyháznak is le kellett számolnia mind-
azon tényezőkkel, melyek minden emberi intézményt meg-

ingatnak, minden emberi tant felforgatnak, de az egy-
házat, mert isteni, megdönteni nem birták. Három ily 
óriás hatalom van, mely állandóan az egyháznak és taná-
nak út já t á l l ja ; u. m. : az anyagi erő, a kar és a fegyver 
hatalma; a szellemi, az eltévedt értelem hatalma, a 
harmadik sok tekintetben talán a legfélelmesebb, az 
emberi szivből ered, — a szenvedélyek hatalma az. 

Ki volt képes valaha ezen hatalmaknak ellentállani ? 
Hol van az az emberi intézmény, mely ezekkel daczolt, 
s melyet a hatalom és erőszak meg nem ingatott, a 
különböző korszakok eszméi meg nem renditettek, a 
tomboló szenvedélyek fel nem emésztettek ? Minden a mi 
emberi, bármily hatalmas legyen is az, előbb-utóbb ezek-
nek áldozataivá lesz. Egyedül Isten egyháza volt képes 
mindezeknek nemcsak ellentállani, de tanát elkeseredett 
támadásaik daczára sértetlenül megőrizni. 

Az anyagi, a nyers erő, a kar hatalma már az egy-
ház bölcsőjénél emelte fel fegyverét, s azon időtől kezdve, 
19 századon át a mai napig fenyegeti és sújt ja azt, 
öldöklő fegyver villogott az Üdvözitő bölcsője, a bethle-
hemi jászol körül, fegyver oltotta ki a Golgothán a leg-
szentebb életet. Fegyver által haltak meg az apostolok 
és utánuk a keresztény hivők ezrei. Századokon át irgalom 
nélkül sújtott a kard, sújtott elkeseredetten és kegyet-
lenül, sújtott erőset és gyengét, nem kiméit férfit, asszonyt, 
gyermeket. Sújtott , mig ki nem merült a hóhér kardja-
mig sz'éttörve le nem pattant Sz. Péter sziklájáról és 
kihullott az üldözők kezéből, mig az utolsó zsarnok 
pogányságában megátalkodva bár, de tehetetlenül és meg-
szégyenülve lerogyott. 

Bárhová tette be az egyház a lábát, öldöklő fegyver 
állta út ját mindenütt. Midőn európában terjeszkedett, 
midőn a barbárokat, a germánokat, a gallokat téritette, 
mikor Sz. Adalbert a pogány magyarok közt hirdette a 
hi tet ; majd midőn az egyház a mohamedánok közt tűzte 
fel a szent kereszt jelét, vagy az uj világ vad népeinek 
meghódítására indult, fegyver állta út ját mindenütt. Vérét 
kellett ontania ujabban is, mikor a chinaiak dühe óriási 
véráldozatot követelt. Bármely országnak lépje át határát, 
vérrel, vértanusággal kell megfizetnie a vámot. 

S mikor kihullott az öldöklő fegyver a pogányok 
kezéből, felvették azt olysnok, kiknek csak az egyház 
védelmére lett volna szabad azt használniok. Hosszú 
volna elsorolnunk azon keresztény fejedelmeket és hatal-
masokat, kik saját anyjuk, az egyház ellen forditák 
fegyverüket. Sajnos, nagy azoknak száma, kik keresztény 
létükre sújtották azt az egyházat, súlyos sebet ejtettek 
azon egyház testén, melyen még a pogány hatalom 
fegyvere is megtörött. Es az utóbbi idők eseményei közt, 
sok szomorú példáját látjuk annak, hogy a nyers erő 
anyagi fölényének tudatában, küzd keresztény keresztény 
ellen. Századok hagyományait és jogait nem tekintve, 
határt nem ismerő gyűlölködéssel támadják meg az egy-
házat, eltiltják, hogy karjára vegye a csecsemőt, hogy 
megszentelje a család tűzhelyét, hogy befogja a haldokló 
szemét ; elkobozzák az egyház vagyonát, iskoláit, intézeteit, 
korházait. Elakarják nyomni az egyházat, hogy ha már 
eltiporni nem tudják, legalább elnémítsák, hogy örökké 
változatlan szavát, a folyton változó emberek ne hallják! 
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S mindezt túl élte az egyház, testén viseli ugyan a 
súlyos sebek nyomát, melyek azonban szivébe nem ha to t -
tak, mert az egyház szive, az egyház lelke és élete az 
örök igazság, azon pedig fegyver és erő nem változtat-
h a t ; azért az egyház tana ma is az és olyan mint a, milyen 
volt, változhatatlan, mert igaz. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

•j- M a y r h - ó f e r J ó z s e f , 
győri nagyrépost. 

1810—1807. 

A győri székesegyházi káptalan az illető rokonok 
nevében is szomorodott szivvel jelenti, szeretve tisztelt 
nagyprépost jának, méltóságos és főtisztelendő Mayrhófer 
József urnák, őszentsége a római pápa házi praelátusa, 
győri székesegyházi nagyprépost és kanonok, keresztelő 
szent Jánosról nevezett hunfalvi czimzetes prépost, szent-
széki ülnök, aranymisés áldozópap, az egyházmegye nesto-
rának folyó május hó 12-én éjjel 1 / .ß órakor, példás 
keresztény türelemmel viselt hosszas szenvedés és a szent-
ségek többszöri á j ta tos felvétele után, életének 87-ik, áldozó-
papságának 62-ik évében bekövetkezett csendes elhunytát . 
Az Istenben boldogultnak hült teteme csütörtökön, folyó 
május hó 13-án délután órakor fog a káptalandombi 
2. sz. házban ünnepélyesen beszenteltetni, s onnan eltemetés 
végett szülőhelyére a sopronmegyei Okára szállíttatni. 
Az engesztelő ünnepélyes szentmise áldozat pedig pénteken 
délelőtt órakor lesz a győri székesegyházban a Minden-
hatónak bemutatva. Győr, 1897. május hó 12-én. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

Ungvár, máj 9. A Magyarországból Amerikába 
kivándorolt görög katholikusok védelmére — a „Kárpáti 
L a p o k é b a n következő felszólalás jelent m e g : 

„Amióta a felvidéki, különösen görög katholikus nép 
oly tömegesen kezd kivándorolni Amerikába s példáját 
nehéz anyagi helyzettel küzdő lelkészeink is követik, ugy 
hogy pár év alatt százezrekre nőtt az ottani hivők és 
körülbelül harminczra lelkészeinknek száma : azóta mind-
inkább több figyelmet fordit ugy a hazai közvélemény, 
mint egyházmegyénk közönsége újvilági hitsorsosainkra. 

Nem szándékozunk ismételten reprodukálni az ottani 
állapotok történetét , misszionárius egyházaink és az ujon 
alakult hitközségek keletkezését, a megizmosodás felé való 
törekvések leküzdése közben előfordult óriási nehézsége-
ket s egyáltalán azokat a feladatokat, melyek az ameri-
kai i f jú egyház megerősitésének nehéz munkájában pap-
jaink vállára háramolnak. 

Még lapunk alapítása alkalmával megigértük azon-
ban, hogy újvilági hitsorsosaink érdekeit mindenkor élénk 
figyelemmel fogjuk kisérni, tőlünk kitelhetőleg védel-
mezni, már a mennyire ezt innen a messze távolból meg-
tehet jük. 

Ennek az igéretünknek korábbi időben is lehetőleg 
megfeleltünk, most pedig egy előadott eset különösebben 
impulzust ad nekünk arra, hogy némely dolgokról szót 
tegyünk lapunkban, mert azt hiszszük, ezzel az ügynek 
szolgálatot, az érdekelteknek meg jó alkalmat adunk az 
eszmecserére. A közelebbi fölvilágositások nyújtására. 

Aligha kerülte el ugyanis tisztelt olvasóközönsé-
günk figyelmét azon körülmény, hogy az amerikai hivek 
és lelkészek hitéletéről és hazafiságáról a legközelebbi 

időben nagyon is kétes hirek terjedtek el a hazai és álta-
lában az egész európai sajtóban. Egyik kiváló momentuma 
volt e hireszteléseknek az a hirhedt telegramm, melyet 
az amerikai schizmatikus hivek II . Miklós orosz czárt 
tavalyi párisi látogatása alkalmából üdvözölték, s a mely-
ről itt nálunk nem kevesebbet áll i tottak, mint hogy ahhoz; 
a renegát tá lett magyarországi szakadár görög katholiku-
soknak is lett volna jelentékeny köze. 

Majd Tóth Elek, volt eperjesegyházmegyei lelkész, 
aposztata gör . kath. pap, schizmatikus prépost és a szent 
Anna-rend lovagjának szakadárságáról jöt tek hirek, aki 
legújabban az unió ellen ir t röpiratában immár Isten 
tudja hányadszor támad neki a római egyházzal való 
egyesülésünknek, főpapjainknak, sőt egész görög katholi-
kus egyházunknak, egyesületeinknek, paptársainknak, ki-
ket egyes elferdített torzalakokban iparkodik ország-világ 
előtt pelengérre állítani. 

Ismeretesek továbbá azon nem kevésbbé riasztó hirek, 
melyek nemrég némely munkácsegyházmegyei lelkészünk-
nek a sebizmára való elpártolásáról szólottak, s a mikről 
egyenesen Amerikából jö t t közlemény alakjában a „Kár-
páti Lapok" ez évi I l ik számában aggodalmas meg-
jegyzéseink kíséretében mi is számot adtunk lapunk tisz-
telt olvasóinak. 

Annál meglepőbb reánk nézve, hogy ez utóbbi 
híresztelésekre nézve most hitelt érdemlő forrásból egy 
nyilatkozatot kaptunk, mely a fenti állításoknak a mun-
kácsi egyházmegyebeli lelkészekre vonatkozó részét meg-
czáfolja, sőt azt határozottan rágalomnak nyilvánítja. 

Természetesen amennyire nyugtalanítók voltak az 
érintett hiresztelések, melyek ugy vallási, mint hazafiúi 
szempontból komoly aggályokat ébreszthettek volna a 
közvéleményben, annyira örvendetes az azokra küldött 
czáfolat. Azt még sem hal lga tha t juk el, de egyelőre meg-
érteni sem vagyunk képesek, hogy a riasztó hirt szintén 
oly kézből vettük annak idején, melynek hiteléről leg-
kisebb okunk sem volt kételyt támasztani s a tudósító, 
aki azt hozzánk jut ta t ta , ugy állásánál, mint egyéniségé-
nél fogva az ottani viszonyokkal ugyancsak ismerős és 
megbízható egyén. 

Mindamellett készséggel adjuk ma a czáfolatot azzal, 
hogy annak beküldője bizonyára tisztában van a maga 
dolgával, és amit Nyilatkozatában állit, annak biztos 
hangja és világos szavai alig tekinthetők másnak, mint 
való tények földerítésének. 

A szóban forgó „Nyilatkozat" igy hangzik : 

Nyilatkozat. 
Azon bizonytalan eredetű, kósza s a rosszhiszeműség 

által kolportál t rágalmazó hirek ellenében, mintha az 
amerikai gör. kath. papság az itteni latin szert, püspökök 
zaklatásai folytán schizmatizált volna, kötelességemnek 
tar tom a hazai közvélemény megnyugtatásául kijelenteni, 
hogy papjaink közöl senki sem felejtkezett meg magáról ; 
sőt mindannyian buzgóbban, mint valaha szentelik magu-
kat hitkiildéri hivatásuk és hazafias kötelességeik lelkiis-
meretes teljesítésének. 

Cleveland, 0 . 1897. márcz. 26. 
Dr Szabó Simon, 

gör. kath. missziónári us. 
(Yége köv.) 

IRODALOM. 
— Szentek tudománya, kispapoknak és misés pa-

poknak. Dr Nogáll János, félsz, püspök, kanonok, Nagy-
Várad. 1897. 

Erről az eminens könyvről a „Religio-Vallás" f. é. 
33-ik számában megemlékezett már ugyan néhány szóval, 
de minthogy ez a megemlékezés, tulajdonképpen csak 
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jelezte e korszakos mű megjelenését, én szükségesnek 
látom, hogy a már mondottakon kivül valamivel többet 
is mondjunk még, e minden tekintetben figyelemreméltó 
műről. 

Ezt a ,valami vel többet ' ott kezdem, bogy „szentek-
tudománya" czimén, dr Nogáll , a hitélet e nagymestere, 
már 1851-ben adott ki egy művet és most ugyanazt, 
mint ő ismeretes szerénységével mondja, átdolgozva' adja 
,a kispapoknak ' és ,miséspapoknak' az ő ,Krisztusban 
kedves paptársainak. ' Há t hiszen, átdolgozás ez, hanem 
olyan átdolgozás, a milyent még nem lát tam, a melyre 
nézve az mondó vagyok, hogyha ezt a munkát más és 
nem a püspök ur igy dolgozta volna át, az a más ezt 
a könyvet minden valószinűség szerint más czimmel, mint 
eredetit adta volna ki ; de hát a mi alázatos lelkű püspök 
kanonokunk ugy akarja , hogy ez a szerintünk eredetinek 
beillő mű átdolgozás számba menjen. 

Nem sértem tehát szerénységét, hanem veszem én 
is átdolgozásnak és igy beszélek róla, akkor, talán nem 
kapok ki tőle. 

Már most, ha én ezt az átdolgozott müvet a ,R.-V.' 
olvasóinak figyelmébe ajánlom és őket arra kérem, hogy 
azt inkább ma vegyék meg és tanulmányozzák, tar talmát 
magukévá tegyék — mint holnap ; ha őket arra kérem, 
hogy e könyvet hathatósan ajánl ják mindenkinek: nem 
hal lgathatom el ama megjegyzésemet, hogy ebben a 350 
lapot magában foglaló ,átdolgozott ' műben a papi-hivatás, 
a papi életre nézve több foglaltatik, mint más, kötetekre 
menő ,eredeti' (!) munkákban. 

Hogy ki mondjam egészen a mit gondolok, az, hogy 
mások is irnak ilyen könyvet más könyvekből : a mi 
országosan tisztelt püspök-kanonokunk pedig ebben az 
.átdolgozott ' műben 50 éves papi életének, gondolatának, 
érzületének, tudományának, tapasztalatának kidomborodott , 
megjegeczesedett quintessentiáját nyú j t j a — nyú j t j a avval 
a benső meggyőződéssel, avval a lelkesedéssel, avval a sz. 
tűzzel, mely az ő minden művében, az egyház és haza 
iránti szeretetből fakadva, csodálatos módon szokott meg-
nyilatkozni. 

Ha szerző neve az országban oly általánosan ismert 
és tisztelt nem volna; ha szellemét, i rányát a papság az 
egész országban nem ismerné ugy, amint ismeri : akkor 
nem tartózkodnám, a fennebb mondottak igazolásául, némi 
idézettel is szolgálni, habár megvallom, hogy ekkor is 
nagy zavarba jönnék, nem tudva, hogy a gyönyörűbbnél 
gyönyörűbb fejezetek közül tulajdonképen melyikből is 
idézzek izlelitőül. 

Nem is teszem, nincsen is szüksége rá. Nogáll püspök 
neve programm. Tudni, hogy ő valamely müvet adott ki, 
annyit jelent, mint ismerni, tudni, hogy egyházirodalmuok 
egy kitűnő művel ismét gazdagodott, és szánandó volna az 
a pap, a ki bár ismerve a ,Nogáll ' nevet, nem ismerné 
müveinek szellemét, ami — lehetetlen. 

Most pedig, midőn e néhány sor után azt ajánlom, 
hogy .tolle lege', midőn am? sejtelmemnek adok kifejezést, 
hogy Nogáll ő méltósága ezen ,átdolgozott ' müvét mint-
egy ,testamentumként' akar ja adni nekünk paptársainak, 
hogy az abban lefektetett szellemet elsajátítsuk, szivem-
ből kivánom, hogy a szeretett főpap még számos ily 
munkával örvendeztesse meg paptársai t . *) dr.—l. 

*) A mű ára, fűzve 1 frt, kötve 1 frt 50, de könyvárusi uton 
50 kral drágább. Kapható Nagy-Váradon, vagy szerzőnél, vagy Dr 
Vucskics Gyula theol. tanár urnái. 

H I V A T A L O S . 
I. Válás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a soproni társaskáptalannál Kloiber József 
utobsô kanonoknak az őrkanonokságra való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az eként megürülő utolsó 
kanonoki állást Domnanovich Ferencz tiszteletbeli kanonok 
és kis-boldogasszonyi esperes-plébánosnak adományozom. 
Kelt Bécsben, 1897. évi ápril hó 8-án. F E R E N C Z 
J Ó Z S E F , s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

II . Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére az eperjesi görög katholikus székeskáp-
talannál Kotradov Mihály olvasókanonok és hollóthói 
czimzetes prépostnak nagyprépost tá , Sass Bertalan éneklő 
kanonoknak olvasó kanonokká, Kovaliczky Kornél őr-
kanonoknak éneklő kanonokká, Répássy György iskolás 
kanonoknak őrkanonokká és Petricskó Miklós i f jabb 
kanonoknak iskoláskanonokká való fokozatos előlépteté-
sét jóváhagyván, az eként megüresedő i f jabb kanonok-
ságot Janiczky Bertalan lyceumi hi t tanár és papneveidei 
lelkiigazgatónak adományozom, Gulovics János viravai 
esperesplebánost pedig ugyanezen székeskáptalan tiszte-
letbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1897. évi 
ápril hó 14-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k . Dr Wlassics 
Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Vaszary Kolos bibornok bgprimás és esztergomi 

érsek ur tegnapelőt t Balaton-Füredről Budapestre érkezett , 
innen pedig tegnap Pozsonyba utazott, a Mária-Terézia 
féle koronázási emlékszobor felavatására. 0 emja Pozsony-
ból Budapestre fog jönni és f. hó 19-én a bérmálás szent-
ségét fogja kiszolgáltatni a budavári Mátyás-templomban. 

— A tudomány-egyetem emlék-ünnepe csütörtö-
kön nagy fénynyel folyt le, mert a templomban dr 
Schlauch Lőrincz bibornok nagyváradi püspök ur ponti-
fikált, a ki azután a közgyűlést is megjelenésével szeren-
cséltette. A közgyűlésen jelen volt Wlassics Gy. miniszter is. 
A hit tudományi karban kitüntetést kaptak a következők : 
pályadi jat Szentivánvi János III. éves, Surányi K. Leo II. 
éves, Huszár Mihály IV., H u d y m a E m i l I II . éves, ösztöndijat 
(szónoklatit) Ivanovics Emil IV. éve3, Csókás Vidor IV. 
éves szorgalmit. 

— P. Mortara k é r é s é t kegyes adományok iránt igen 
melegen a jánl juk t. olvasóink figyelmébe. A jeles konver-
tita missionárius ez idő szerint Budapesten a közp. pap-
nevelő intézetben tartózkodik. Holnap reggel 11 órakor 
az egyetemi templomban franczia szentbeszédet fog tartani. 

— Rómából érkezett hír szerint Flórenczben e 
héten eucharistikus congressus tart üléseket Pausa 
bibornok elnöklése alatt. 0 szentsége e napokban Richard, 
Perraud, Vaughan bibornokok látogatását fogadta. Perraud 
bibornok szept. 20-án nyitja meg Paray le Monialban az 
eucharistikus congressust. A májusi nagy szenttéavatási 
ünnepre Magyarországból is várnak püspököket. Hir 
szerint Császka Gy. érsek és Dessewffy S. püspök urak 
lesznek jelen. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 8/..) 



rPerge alacriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatevi fove, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper-

timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-e'n. 

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

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

Budapesten, május 19. 40. 

L)1K É V F O L Y A M . 

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

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Vissza az Istenhez! — Beszéd, melyet a budapesti királyi tudomány-egyetem újjáala-
kításának CXVII. évfordulója alkalmából 1897. évi május hó 13-án tartott ünnepélyes közülésen mondott Bognár István e. i. rektor. — 
Szent Adalbert kilenczszázados jubileumán, egyházi beszéd. — Egyházi Tudósítások: f Benedek Ferencz. — B u d a p e s t . A pozsonyi 
nemzeti ünnep. — G y u l a f e h é r v á r . Főpásztori körlevél Majláth gróf coadjutorságáról. — P o z s o n y . A szentferencziek tornyának 

felavatása. — U n g v á r . A Magyarországból Amerikába kivándorolt görög katholikusok védelmére. — P á r i s. A franczia állam hiva-
talos gyászisteni tisztelete. — Kath. Egyesületi Élet. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Y I S S Z A A Z I S T E N H E Z ! 
— Uj korszak hajnalhasadása. — 

„"Nous savons que les esprits revien-
dront à la vérité, ou parle chemin des 
déception douloureuses, ou par la voie 
des fidélités invincibles, parce que Dieu 
a mis au coeur des nations chrétiennes 
un principe d'immortalité." Elie Méric, 
Energie et Liberté, Introd. p. 35. 

A franczia nemzet letért az élet útjáról, 
mert elhagyta az igazság ú t já t ; a kihalt vagy 
haldokló nemzetek útjára terelődött által abban 
a pillanatban, midőn állami hatalma az emberi 
élet adója, intézője, büntetője, jutalmazójának 
hite nélkül, vallás nélkül, Isten nélkül való meg-
élhetés élhetetlen tervét kigondolta és megvalósu-
lásnak inditotta. 

Hogy Francziaországban a sötétség angyalai 
a sötétséget szerető hárompontú összeesküvők 
segítségével istentelen államot készültek a szol-
gaságba sülyedt, elsatnyult keresztények hátán 
szervezni, világtörténelmi köztudomásu tény. Már 
a mult századvég nagy forradalmában kezdték s 
most, közel negyedszázad óta, csaknem megvaló-
sítva látták pokoli tervöket. Istentelen franczia 
állam 22 év óta — ki ne tudná — szörnyű való-
ság, szemeink előtt lejátszódó szomorú látvány. 
Epp most, a mult héten mondotta Jaurès fran-
czia szocziálista országos képviselő a „Lanterne" 

czimű lapban, hogy „Mac-Mahon bukása óta a 
köztársaságnak egy elnöke sem mondta ki valaha 
az Isten nevét."*) 

Jaurès képviselő, az „Isten és ur nélkülM 
lét véresszájú agitátora, ostort font eme szavai-
ból és oda vágta azt Faure elnök arczába, azért 
mert ez, szabadkőműves létére, a szabadkőműves 
köztársaság tradicziói ellenére, egy fájdalmas 
nemzeti csapás sulyja alatt — kiszalasztotta ajkán 
az Isten nevét. Igenis, megtörtént dolog, világ-
történelmi tény, hogy Faure elnök, a május 4-iki 
katasztrófa alkalmából II. Vilmos császár által 
küldött részvét-iratra adott válaszában, nemcsak 
kimondta e nagy szót — Isten, hanem magával 
vive a franczia állam hatalma és fénye képvi-
selőinek fejeit, a minisztériumot, a senatust, a 
képviselőházat, a hadsereget stb. mint a franczia 
állam feje elment a nagy katasztrófa áldozatai-
ért bemutatott istenitiszteletre, a franczia állam 
ősi imádkozó helyére, a Notre-Dameba. És a 
franczia köztársaság e nagyszerű templomba-
vonulásához Európa nagyhatalmasságainak kép-
viselői — -kíséretül és tanukul csatiakozának. 

Világraszóló esemény és látvány ez, t. o., mely 

*) „Depuis la chute de Mac-Mahon jamais un prési-
dent de République n'avait prononcé le mot de Dieu." 
Univers, sém. 11. Mai. 
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az istentelen féktelenség utján tomboló szabad-
elvű világot valóságosan meglepte, dühbe hozta és 
megfélemlítette. Mert a franczia köztársaság elnö-
kének souverain templomba vonulásával a szabad-
elvüség ábrándjainak valóban egyik legnagyobbika 
s legkedvesbike pattant szét szappanbuborék gya-
nánt. „Örök törvényi gyanánt, — minta mi nagy 
reformerünk, Szilágyi Dezső mondaná, — meg-
állapította a szabadéivüség Francziaországban, hogy 
az állami hatalomnak nincs és ne legyen vallása, 
nincs és legyen foglalkozása az Istennel. S az 
euiópai szabadéi vüség már-már azt kezdte hinni, 
hogy ennek az emberi gondolkodást és életet a 
barbár gondolkodás és élet alá sülyesztő . . . 
elméletnek megvalósítására végleg sikerült a fran-
czia köztársaságban megalkotni a minta-államot, 
az idők végéig szóló atheus hivatással. „Seuls, 
entre tous les pays de l'Europe, nous avons 
voulu vivre et nous organisé, — mondja Méric 
id. művében — sans Dieu.11 Es, kény te lenek va-
gyunk megvallani, az eredmény, az illúzió sokáig 
csalogatta az istentelen elméletnek barátait és 
elleneit egyaránt, még pedig mindkettejöket a 
siker, a tartósság, az állandóság látszatával. 
Mac-Mahon bukása óta a franczia állam feje 
Isten nevét csakugyan ki nem mondta soha. 
És azok a köztársasági elnökök az atheus ember 
szerepét mint államfők oly következetességgel 
és szívóssággal játszották végig, hogy egy negyed 
század alatt majdnem valósággá tették a lehe-
tetlent, az államalkotást és uralkodást Isten nélkül. 

Ámde a kalandok útjára tévedt emberi 
szellem titáni harcza az ég ellen Isten előtt 
gyermek-játék, még ha állam, nagyhatalom és 
„grandé nation" is a neve. Mikor csordultig 
betelik a pohár, irgalmas szándékkal lecsap az 
Ur haragja afenekedőkközé, ésszoritó kezével oly 
fájdalmat facsar ki az elvetemülés útjára tévedt 
nemzetek szivéből, hogy a büszke elmékből 
ellenállhatatlanul kitör az Isten felsége előtt 
való meghódolás első kiáltása, a felsóhajtás, és 
a hadakozó pártok feledve mindent, egymás 
nyakába borulnak, és igy sirják el keservüket 
nemzeti gyászuk fölött. 

Ilyen egy-egy nemzet életében korszakot 
jelentő esemény volt a május 8-iki párisi nagy 
engesztelő istenitisztelet. A franczia nemzet ott 
újra megtalálta, újra egészen együtt találta 
magát, s újra fölvette vallásos nagy volta fona-
lának tovább szövéseit, ennek nagy munkáját 
és dicsőségét. 

Nagy esemény ez az egyház és a világ tör-
ténetében egyaránt. Első nagy sikere XIII. Leo 
pápa törekvésének a franczia nemzet szellemé-
nek kigyógyitására czélzó igyekezetében, mely-
ben Isten szent akarata nyilvánul, a kinek atyai 
kezében és Francziaország ugy is mint áldás az 
európai nemzetekre, ugy is mint ostor, számot-
tevő tényező volt és marad. 

Vajha ne muló s felületes tünemény, hanem 
következményekkel járó igazi jobbrafordulás erő-
vel teljes kezdete legyen a franczia nemzeti 
gyász május 8-iki istenitisztelete! 

Hogy nagy esemény tűnt fel benne, mutatja 
Richard bibornoknak ez alkalomból Faure elnök-
höz intézett alább következő levele, is. 

Isten ós vallás nélkül ember és nemzet — 
a halál utján járnak ! = 

B E S Z É D , 
melyet a budapesti királyi tudomány-egyetem újjáalakítá-
sának CXVII. évfordulója alkalmából 1897. évi május hó 
13-án tartott ünnepélyes közülésén mondott Bognár István 

e. i. rektor. 

• - - (Folytatás.) 

De veti ellen szerzőnk, ezen kinyilatkoztatott 
tanok gátolják a tudományok haladását, jogtala-
nul korlátozzák az emberi ész szabadságát ós 
békóoa verik az elmét. — Mélyen tisztelt köz-
gyűlés, ez fonák beszéd, melynek éppen az ellen-
kezője igaz. Mindenki tudja, hogy minél több 
megállapított igazságra tett valamely tudomány 
szert, annál gyorsabban és biztosabban halad 
az előre. Mert a mint arra, hogy az ember írjon, 
olvasson, útjain bizton járjon-keljen, szükséges, 
hogy világosság előzze meg mozdulatait és lép-
te i t : ugy a gondolat világában is, csak akkor 
járhat el helyesen az ember, ha az igazságnak 
fénye mutatja neki a biztos ösvényt. A hol ily 
világosság nincs, ott csak tapogatódzás, kétely 
ós tévedés lehetséges; ellenben minél nagyobb a 
megállapított igazságok száma, annál nagyobb 
azon tér is, melyet azok fénye megvilágít, és 
következőleg annál inkább megkönnyítik az eliga-
zodást a kutató észnek. Ámde, ha valamely 
igazság meg van egyszer állapítva, azt többé 
figyelmen kívül hagyni nem lehet, vele ellen-
tétbe jönni nem szabad; és a ki azt teszi, tudo-
mányos hírnevét koczkáztatja s magát tudatlan-
nak tünteti fel. Ebből pedig mi következik? Az, 
hogy minden bebizonyított igazság bizonyos féket 
vet az emberi észre, megakadályozza azt, nem 
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ugyan haladásában és öntökéletesedésében, hanem 
abban, hogy kénye-kedve szerint szerteszét csapong-
jon és hogy eltévedjen. Pusztán és egyedül ezt 
teszik a kinyilatkoztatott tanok is, melyek Isten 
szava; Isten szava pedig igazság és bizonyosság. 
Miért kellene tehát ellenük az emberi észnek 
felzúdulni? Hisz ily korlátozás nem lealacsonyi-
tása, hanem inkább fölemelése és fölmagasztalása 
eszünknek. 

Vagy talán az ellenkezik eszünk természetes 
méltóságával, hogy az valamely külső tekintély-
től függjön? Dehogy ellenkezik. Ha a tudomá-
nyok történetét átlapozzuk és egyetlen pillantást 
vetünk kortársainkra, azt tapasztaljuk, hogy a 
pusztán emberi ismeretek terén is mindig nagyobb 
szerep jut a tekintély-, mint a személyes meg-
győződésnek, és e tény oly mélyen gyökerezik 
szellemünk legbensőbb lényegében, hogy azt 
onnan kiküszöbölni nem is lehet. — A köznép-
ről, mely az emberi nem nagy zömét képezi, 
bizonyitás nélkül is tudja mindenki, hogy az, 
nem közeledhetvén a tudás forrásaihoz, a leg-
kisebb megvizsgálás nélkül, mindent elhivő 
készséggel, vakon követi azok tekintélyét, a kik 
az első forrásokból meritettek, — De nem sok-
kal másként áll a dolog azoknál sem, kik saját 
Ítéletükkel és a gondolat szabadságával annyira 
kérkedni szeretnek. Ha közelebbről megtekintjük 
őket, kitűnik, hogy tudományuk alig egyéb 
idegen vélemények visszhangjánál. Minden kor-
szak szül ugyanis pár jeles szellemet, kik röptük-
ben a többiek fölé emelkednek, hogy azoknak 
különböző pályáikon vezércsillagokul szolgáljanak; 
utánuk rohan a tudósok — mint magukat ön-
érzettel nevezik — nagy száma és szemeiket az 
elől lobogó zászlóra irányozva, követik nagy-
nehezen a magasabb tehetségű vezető nyom-
dokait; magasztalják tanát, anélkül, hogy indokai 
helyes vagy helytelen voltáról biztos tudattal 
birnának. Határtalan bizalmat, vak engedelmes-
séget éreznek iránta magukban. Még ha ész-
ellenesek is állításai, távolról sem tar t ják azok-
nak. Valamely rej tet t igazságot tételeznek fel 
azokban, melyet meg nem foghatnak. „Ő tudja, 
mit tesz", mondák Napoleon katonái, és a halál 
elé rohantak. Igy tesznek a középtehetségű 
tudósok is. De azért mégis mindnyájan szabad 
haladást fitogtatnak, mindnyájan az uj pálya 
úttörőinek hirdetik magukat; ugy viselkednek, 
mintha nem más zászlaját követnék, hanem 
egyedül saját meggyőződésüknek hódolnának. 

Sőt még ha a valódi tudósokat visszük is, kik kellő 
tehetséggel megoldva, az ismeretek különféle ágaiban 
hosszú éjszakákon át búvárkodva és azon pár jeles szelle-
met, kik röptükben a többiek fölé emelkednek, hogy 
ezeknek különböző pályáikon vezércsillagokul szolgáljanak: 
még ezek is, ha önmagukba visszatérnek, és úgynevezett 
tudományos meggyőződésüket teljes nyugalommal és el-
fogulatlanul megvizsgálják, azt találják, hogy még azon 
téreken is, hol vélekedésük szerint legmesszebbre hatoltak 
és egynémely oly kérdésben is, melyről hiszik, hogy azt 
kimeritőleg tanulmányozták, — ismereteiknek nem éppen 
csekély része tekintélyen alapszik, melynek eltávolítása 
után, az előbb oly szilárdnak látszott alapelvek, önszemeik-
ben is nem ritkán megingatlak, a bizonyítékok biztos-
ságukból s következetességükből sokat veszítenek és az 
észleletek sem látszanak már oly pontosan megegyezni 
a tényekkel, mint azelőtt. 

Bizonyára önök is ismerik „Az álom a könyvtárban" 
czimű költeményt, melyben egyik költőnk látomása szerint, 
fensőbb hatalom szavára, az eszméknek oda kellett vissza-
térniök, a honnan vettetek. Lett e parancsszóra zűrzavar 
a könyvek közt! Némely testes folians teljesen e l tűnt ; 
tartalmuk szétröpült, mint mikor a pehely-halmazt a vihar 
szárnyaira kapja. A másikból maradt ugyan valami, de 
legnagyobb része visszavándorolt régi helyére. Leolvadt a 
könyvhalmaz, mint a hóhalom a meleg nap égető sugárai 
alatt. Ep mű csak kevés maradt, és ezek is legtöbbnyire 
a lenézett hithű régiek munkái voltak. 

Ilyen az ember; ilyennek mutatja a történelem, 
ilyennek a mindennapi tapasztalás. De ha már benne van 
az emberben a más nyomdokai követésének ellenállhatatlan 
haj lama; ha szellemünk, bár öntudatlanul is, majdnem 
mindig más szellem tekintélyének van alávetve : miben áll 
a sérelem, melylyel állítólag a vallás az emberi észt 
illeti, midőn minden okos kételkedést kizáró bizonyíté-
kokkal erősített isteni eredetéért, hitet követel? Ha a 
tévedhető és vajmi sokszor tényleg tévedő emberi láng-
észt ösztönszerűleg követjük, miért ne követhetnénk a 
csalhatatlan igazság szavát? 

De minek itt több szót vesztegetni ? A nap fényé-
nél világosabb, hogy ama hangzatos szólamok minden 
tárgyi igazságot nélkülöznek, s csak arra lettek kitalálva, 
hogy a hitet minél könnyebben kidisputálhassák az emberek 
szivéből, és hogy kiki kénye-kedve szerint élhessen. Ez 
kényelmes lehet ugyan egy ideig, de meddig ? A hit és 
reménynek borzalmas hiánya, az Isten, természet, az 
ember eredete és végczéljáról való teljes tudatlanság, 
végre is nyugtalanságot, levertséget és kínos gyötrelmet 
kelt keblünkben. Miért vagyok én a világon, kérdi az 
ilyen magától? Mit használt nekem, hogy a semmiségből 
életre ébredtem ? Mit veszitek, ha nem látom a napvilágot, 
mely nekem ugy sem ragyog többé ? A mai nap éppen 
oly kevéssé kielégitő s unalmas, mint a tegnapi volt, s a 
holnapi leszen. Lelkem szomjúhozza az élveket, s nem 
képes élvezni ; boldogság után vágyódik, s nem éri el 
soha. Terhes ez az élet nekem. Igy válik a hazug bizton-
ság, melylyel a hitetlenek egy ideig magukat áltatták, 
előbb-utóbb szemrehányás, rettegés és félelemteljes bizony-
talansággá. (Vége köv.) 
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Szent Adalbert kilenczszázados jubileumán 
egyházi beszéd. 

— Mondotta Esztergomban 1897. május 2 án gr. Széchenyi 
Miklós jaálci apát. — 

(Folytatás.) 
Az öldöklő fegyver eltompult s bármennyire súj tot ta 

is az egyházat, sem megölni, sem elnémitani nem birta, 
sőt növelte dicsfényét, melylyel világhóditó ú t já ra kelt. 
De meg kellett küzdenie az egyháznak a másik, a fegyver-
nél sokkal félelmetesebb ellenséggel, meg kellett küzdenie 
a szellemekkel, az egyház tana előtt meg nem hajló 
értelemmel. Nagy és veszedelmes hatalom ez, hatalmasabb 
mint a kard. A pogányok üldözése, a zsarnokok halálá-
val megszűnt ; de a kivetett téves eszme terjed, mint a 
vibar, hódit, izgat, megzavarja, fe l forgat ja a világot, s 
ki mondhatná meg, mikor némulnak el Luther , Calvin, 
Voltaire, Rousseau tanai? 

Már közel húsz századon át folytonos tagadással 
áll szemben az egyház. Tagadták már hitének minden 
ágazatát , megtámadták minden parancsát, csúfolták szerve-
zetét, szertartásait, szentségeit. Es nem mindennapi törpe 
elmék emelték fel ellene szavukat, hanem oly büszke 
lángelmék, kik az egyház felsőbbségét elfogadni nem 
akarták, lángelmék, kiknek az egyházat támadó, ócsárló 
szava forrongásba hozta a v i lágot ; olv kitartással, annyi 
fényes tehetséggel és tudománynyal küzdöttek ők, hogy 
elvakitották a gyenge embereket és azok hittek nekik. 

Ember i tudomány ily támadásokkal szemben válto-
zatlan maradhatot t volna-e ? Bizonyára nem ! A bölcselet, 
a történelem, a jog, a természettudomány, hajdan igazak-
nak vallottak és védelmeztek oly tanokat , melyeket u j 
eszmék és rendszerek, u j találmányok, u j intézmények és 
viszonyok behatása alatt, később téveseknek kellett beis-
merniük. De az egyház tanításának egy tételét sem volt 
még képes elhomályosítani a lázadó emberi ész. Az egy-
ház nem kényszerült még tanának csak egy szavát, egy 
betűjét visszavonni, mert tana igaz s azt megdönteni, 
azon változtatni nem lehet. 

Az államok elvesznének, ha törvényeiket nem alkal-
maznák az idők követelményeihez é5! nem módosítanák 
oly intézkedéseiket, melyeknek végrehajtása, a megváltozott 
viszonyoknál fogva, lehetetlennek bizonyult. Az egy-
háznak soha sem kell ezt tennie, mert tanitása örökké 
igaz. Az embereknek, hogy az életben boldogulhassanak, 
sokszor meg kell hajolniok az erősebb előtt ; de Roma 
nem hajol t meg soha, mert az igazság fegyverével kü?:d 
a tévelv ellen. Vérző szivvel látta a keleti egyházszakadás-
kor vagy a reformatiókor, mint szakadtak el tőle a hivők 
milliói, de nem tar tot ta őket vissza azzal, hogy tanából 
csak egy szót, egy betűt visszavonjon. Ha megtámadták 
tanát , nemcsak, hogy vissza nem vonta, de mint hitelvét 
állította a világ elé, átokkal sújtva azt, ki megtámadja . 

Megtört az egyházon a kard hatalma, megtörik 
azon az eltévedt emberi ész hatalma is. Napja inkban is 
támadják az egyházat a tudomány minden nemével. 
Mintha a szellemi világban összeesküvést szőttek volna 
ellene, támadja őt a bölcselet, a természettudomány, a 
történelem, a j o g ; s habár a támadók, sajnos, sok hívőt 

elidegenitenek, sokat kétkedővé, majd hitetlenné tesznek, 
előbb-utóbb meg fog jönni, meg kell jönnie azon időnek, 
mikor ezen támadók is, azoknak sorsára jutnak, kik a 
szellem erejével akartak az egyházon csorbát ejteni, meg-
jön az idő, mikor ezek is, hazug elveikkel a porba hullva 
elenyésznek. Mert a tévely nem homályosí that ja el az 
igazságot, kell, hogy győzelemre jusson az egyház tana, 
mely isteni és igaz ! 

A harmadik és talán legfélelmetesebb hatalom, 
melylyel az egyháznak mindig küzdenie kellett és még 
ma is küzdenie kell, azon romboló erő, mely a bűnös 
emberi szivekből fakad, a szenvedélyek hatalma az. Félel-
mes ez, mer t mig azok, kik karddal vagy tudománynyal 
t ámadják és fosztogat ják, azok már nem fiai az egyház-
nak, — kívülről támadnak azok, — addig a szenvedélyek 
az egyház gyermekeinek bűnei, melyek testén rágódnak, 
erejét emésztik, a csontig, a velőig hatolnak. 

Szomorú korszakokat élt már át Isten egyháza. 
Emberekből álló társaság az egyház, az ő . tagjai is 
gyarlók, törékenyek, rosszra hajlók. Volt idő, midőn 
ocsmány bűnök mételyezték meg a társadalom minden 
rétegét, rú t szenvedélyek hullámai magukkal ragadták 
az embereket, beszennyezték mindazokat, kiket utóiértek, 
befecskendezték még a templomokat , az oltárokat is. 

S mit tet tek más vallások az emberek szenvedélyei-
vel szemben ? A pogány vallasok az emberekhez alkal-
mazkodtak, nem állták ú t já t a szenvedélyeknek, mig 
végre azoknak uralma alá került maga a vallás annyira, 
hogy oltárt emeltek a szenvedélyeknek és istenitették a 
bűnt . Az eretnek felekezetek is sok tekintetben alkalmaz-
kodtak az emberekhez, és ezzel remélték megnyerni 
tévelyüknek az embereket. Meg is nyerték az embereket, 
de bűneikkel, szenvedélyeikkel együtt, s ez volt, ez lesz 
mindannyinak megölő betűje. 

A.z anyaszentegyház közel 20 századon át papjainak 
milliói által hirdette tanát, mutat ta híveinek az üdvösség 
útját . Gyarló, törékeny emberek voltak ezek is, kitéve a 
kísértéseknek, csábításoknak, a világ veszélyeinek. Sok-
szor ők is áldozatai voltak a kor romlottságának ; hisz 
annyi millió között, kik az egyház alapításától a mai 
napig hirdették az Isten igéjét, hogyne akadt volna 
bűnös szolgája az egyháznak, hűtlen hirdetője az Isten 
igé jének? De az egyház fiainak romlottsága, egyes szol-
gáinak hűtlensége daczára, egy hajszálnyit sem változott 
az egyháznak hit és erkölcsbeli tana, nem esett folt az 
egyház tanán, a világ legnagyobb romlottsága, közepett 
is, szeplőtelen és tiszta maradt. 

Soha sem szűnt meg a világ minden részében és 
minden nyelvén az embereknek hirdetni, hogy utálják, 
gyűlöljék a bűnt, hogy gyakorol ják az erényt és csele-
kedjenek j ó t ; s amit századokon át mindenütt hirdetett , 
azt hirdeti ma is. 

A régi bölcsek tanításai elhomályosodtak, vagy 
feledésbe mentek, a pogány vallások bálványai ledőltek, 
felőlük már csak a történelem beszél, eretnek felekeze-
tek eltűntek a föld színéről, mások önmagukkal meg-
basonlottak, vagy a kor változtával módosultak tanaik is 
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De az egyház soha sein tagadta meg elvét, nem engedte 
eltiporni az erényt és nein támogatta soha a szenvedélyt. 

A legszerencsétlenebb az általános erkölcstelenség 
által megmételyezett korszakokból is, csorba nélkül, 
szenny nélkül, teljes erkölcsi épségben, változatlan tiszta 
ságban került ki. Es nemcsak, hogy maga szeplőtelen 
maradt, de éppen azon időkben, a mikor a szenvedélyek 
hullámai oly magasra csapkodtak, "hogy sok fiát és 
szolgáját is elsodorták, oly intézményeket létesített, melyek 
által az erény virágzott ; szerzeteket alapított, melyek 
számtalan szentet adtak az egyháznak még azon körök 
bői is, melyek a kor bűneinek fészkei voltak. 

A bűn megközelítheti az embert, a szenvedély 
beszennyezheti őt, még az egyházi személyt is, de nem 
változtathatja meg az egyházra bizott isteni tant, azt be 
nem mocskolhatja, meg nem ingathatja, mert örök, 
isteni és igaz. (Vége köv.) 

EGYMÁS! TUDÓSÍTÁSOK. 

-{• 1 3 e n e c l e k F e r o n c z , 
prépost-kanonok. 

A székesfehérvári székesegyházi káptalan, saját és 
az összes rokonság nevében szomorodott szivvel jelenti 
Benedek Ferencz Szt.-Miklósról czimzett csukási, másként 
chuchnisi prépostnak, székesfehérvári székesegyházi olvasó 
kanonoknak, zsinati vizsgálónak, szentszéki ülnöknek és 
gyémántmisés áldozároak a szentségek ájtatos felvétele után 
folyó hó 14-én délutáni 5 órakor, életének 86-ik, áldozár-
ságának 62-ik évében, hosszas és súlyos, de Isten akaratában 
való megnyugvással tűrt betegsége után történt gyászos 
elhunytát. A boldogultnak hült teteme folyó hó 17-én a 
székesegyházban d. e. 9 órakor tartandó engesztelő szent-
mise után fog régi megyeház-utezai lakásán beszentel-
tetni és a „Szt. Háromság"-ról nevezett temetőben örök 
nyugalomra tétetni. Székesfehérvár, május hó 14-én 1897. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Budapest, május 18. A pozsonyi nemzeti ünnep. — 
Nemzeti ünnepnek nevezte a király Mária Terézia 

királynő szobrának leleplezését, melynek legkimagaslóbb 
részletei, a király nyilatkozata, melyet a leleplezéskor 
tett, és Vaszary Kolos bibornok hgprimás beszéde a 
tisztelgések alkalmával és a királynak erre adott válasza. 

Hogy az országgyűlés küldöttségének tisztelgése 
elmaradt, Jcinos dolog. Hogy a tisztelgők élén a katona-
ság ment elsőnek a király elé, érthető dolog, mert kir. 
herczeg vezette ezt a küldöttséget, a kinek elsőbbsége 
van minden alattvalók között. Hogy azonban az etikette 
ily kiegyenlítetlen összeütközésbe jött az országgyűlés 
országot képviselő jogával : az nagyon, de nagyon 
sajnédatos. De vessünk fátyolt a pozsonyi „nemzeti ünnep" 
ez árnyékoldalára, s épüljünk és gyönyörködjünk annak 
ragyogó fényű nagy részleteiben, névszerint a fent 
említett nyilatkozatokban. 

A leleplezést istenitisztelet nyitotta meg. A tábori 
misén Bende Imre nyitrai püspök ur pontifikált. 

A király nevezetes nyilatkozata a leleplezéskor ez volt: 
„Mindenekelőtt szivem mélyéből köszönetet mondok 

Pozsony szabad királyi város közönségének és polgársá-
gának azon hazafias átdozatkészségeért, melylyel koro-
náztatásom negyedszázados évfordulója alkalmából, dicső 
elődöm, Mária Terézia emlékét ezen történelmi nevezetes-
ségű helyen megörökítette. 

Nemzeti ünnep napja ez, a melyen azon nagy ki-
rálynő iránt róvjuk le a hálás kegyelet ujabb adóját, ki 
a nemzetért élt, kiért a nemzet minden fia halni kész 
volt és kiben világszerte az uralkodói erények eszmény-
képét tisztelik. 

Es most hulljon le a lepel, hogy a mult iránti ke-
gyelettel és a jövőbe vetett erős hittel üdvözöljük ezen 
emlékszobrot, mint nemcsak e régi koronázó város haza-
fias polgársága a trón és haza iránti hű ragaszkodásának 
és szeretetének, hanem egyszersmind mint a király és 
nemzet közötti áldásos összhangnak és az utókor soha el 
nem évülő hálájának jelképét.11 (Lelkes éljenzés.) 

Vaszary Kolos bibornok hgprimás, a tisztelgések 
sorában a Frigyes főherczeg által vezetett katonai tisz-
telgés után, a királyt a következő beszéddel üdvözölte: 

Császári és apostoli királyi felség ! 
Legkegyelmesebb urunk ! 

Körülbelül másfél század előtt hangzottak el e helyütt 
uralkodó családunk ősanyjának ajkairól e szavak: „Veszély-
ben van koronánk." 

A karoknak és rendeknek e kijelentésre adott tün-
tető válasza és a nemzetnek a korona védelmére meg-
hozott áldozata legfényesebb bizonyítéka annak, hogy a 
fejedelmek trónjának biztos alapját nem képezi csupán a 
kétoldalú szerződésnek törvénykönyvbe czikkelyezése, vagy 
annak a külhatalmak által való elismerése, hanem főleg 
az alattvalóknak lelkesült, odaadó szeretete. 

A hajdani koronázó városnak a nagy királynő 
emlékére rendezett mai kegyeletes ünnepén a mi sziveink-
ben, a mi ajkainkon is visszhangzanak a király iránti 
hűségnek őseinktől átöröklött e szavai : „Eletünket, vérün-
ket királyunkért, hazánkért." 

Felséges U r ? Mi, a katholikus klérusnak és Pozsony 
város katholikus hitközségének tagjai együttesen jelentünk 
meg felséged előtt amaz imaszerű óhajjal : Vajba egy-
házunk iránt táplált, a koronát, a hazát nem veszélyez-
tetett, de nem is veszélyeztethető engedelmességünkkel, 
hűségünkkel hazánk boldogitá«ára együttesen, felséged 
viribus unitis jelszavához híven ugy működhessünk közre, 
hogy felséged minden nehéz gondtól menten, nyugodtan, 
aggodalom nélkül teljesíthesse királyi kötelmeit, melyek 
közül, bármily csekélynek látszót, sohasem kicsinyelt, 
bármely fárasztót soha terhesnek nem talált. 

Esedezünk, hogy alattvalói legmélyebb hódolatun-
kat, törhetetlen hűségünket kegyesen fogadni, és bennün-
ket legmagasabb királyi kegyében továbbra is megtar-
tani méltóztassék. 

A herczegprimás beszédére a király igy felelt: 
Legbensőbb köszönettel veszem eminencziádnak a 

katholikus klérus és Pozsony város katholikus hitközsége 
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nevében is tolmácsolt üdvözletét. Meg vagyok győződve, 
hogy a katholikus papság népeim boldogitására irányzott 
atyai törekvéseimben szent hivatása és a haza iránti 
kötelmeinek buzgó teljesítése által ezentúl is támo-
gatni fog. 

Fogadják hagyományos hü ragaszkodásukért ismételt 
köszönetemet és változatlan kegyelmem biztosítását. 

Gyulafehérvár, máj. 15. Főpásztori körlevél Majláth 
Gusztáv gróf coadjutorságáról. — 

Num. 1641/1897. L. J. Chr.! 
Venerabiii et Honorabili Clero Curato Dioecesis Transsyl-

vaniensis beneclictionem a Domino et salutem ! 
Sanctissimus Dominus Noster LEO PAPA XIII. 

erga humillimas preces nostras indigentiis almae dioecesis 
Transsylvaniensis, provectaeque aetatis nostrae imbecillitati 
sapientissima sua Providentia succur rens, Illustrissimum 
ac reverendissimum Dominum Comitem Gustavum Carolum 
Majláth, Archidioecesis Strigoniensis presbyterum, proce-
rum regni Hungáriáé membrum in Coadjutorem meum 
cum futura sucessione benignissime denominaré dignatus 
est. Felicem, hunc pro chara dioecesi nostra eventum 
Venerabiii et Honorabili Clero ea cum requisitione notifico 
ut praehonorato Domino Episcopo Coadjutori meo in 
omnibus aequis et justis debitam reverentiam et obedien-
tiam praestare suarum partium esse ducat. Brevis Apos-
toliéi in hoc merito exarati tenor sequens est : 

LEO PP. XIII. 
Dilecte Fili ! Salutem et apostolicam benedictionem ! 
Cum Venerabilis Fráter Franciscus Lönhart Epis-

copus Transsylvaniensis, qui ob provectam aetatem suaeque 
valetudinis incommoda pastoralibus muniis obeundis se 
imparem sentit, supplicaverit Nobis ut subsidium sibi 
Coadjutoris cum futura successione largimremur : Nos 
accedente ad hoc etiam Carissimi in Christo Filii Nostri 
Francisci Josephi I. Austriae Imperatoris, Bohemiae et 
Hungáriáé Regis Apostoliéi, uti Magni Transsylvaniae 
Principis expresso consensu, et de consilio etiam venera-
bilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium rebus 
Consistorialibus praepositorum, memorati Antistitis precibus 
annuendum censuimus, teque dilecte flli ! qui religione ac 
pietate, non minus quam doctrina aliisque virtutibus 
praefulges, ad huiusmodi munus eligendum existimavimus 
Quare te, quem per similes Nostras litteras hoc ipso die 
datas Ecclesiae titularis Martyropolitanae Episcopum 
renunciavimus, peculiari benevolentia complectentes, et a 
quibuscunque excommunicationis, suspensionis et interdicti 
aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenîs, si quas 
forte incurreris, huius tantum rei gratia absolventes et 
absolutum fore censentes, hisce litteris Coadjutorem cum 
futura successione Episcopi Transylvaniensis auctoritate 
Nostra Apostolica facimus et constituimus, teque quando-
cumque per obitum dicti Antistitis vel aliam quamlibet 
causam sedes Episcopalis Transsylvaniensis vacaverit, in 
Episcopum memoratae sedis nunc pro tunc eligimus et 
constituimus cum omnibus et singulis honoribus facultati-
bus, privilegiis, quae de jure vel ex consuetudine huius 
muneris sunt propria. Decernimus insuper, ut per huius-

modi successionem tuam dicta titularis sedes Episcopalis 
Martyropolitana vacet eo ipso, teque similiter nunc 
pro tunc de Apostolicae Nostrae auctoritatis plenitu-
dine a vinculo absolvimus. Yolumus autem ut tibi 
congruae consuetae super fructibus redituum mensae 
Episcopalis Transsylvaniensis assignentur, utque vivente 
memorato Antistite eatenus te ingéras in Dioecesis admi-
nistrationem, quatenus ipse voluerit ac mandaverit. Iube-
mus denique omnibus et singulis ad quos spectat seu 
spectabit, ut te ad officium Coadjutoris huiusmodi et suo 
tempore in Episcopum praefatae Ecclesiae Transsylva-
niensis recipiant et admittant, tibique in omnibus pareant, 
faveant ae praesto sint tuaque mandata reverenter 
excipiant et adimpleant, secus sententiam seu poenam 
quam in rebelles rite tuleris sen statueris, ratam habe-
bimus et faciemus usque ad satisfactionem condignam 
inviolabiliter observari. Non obstantibus Constitutionibus 
et ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibus-
cumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Pisca-
toris die XXVI. Martii 1897. Pontificatus Nostri anno 
Vigesimo. 

(L. S.) Alois. Card. Macchi mp." 
Albae-Carolinae, die 28. Április 1897. 

f Franciscus, episcopus. 

Pozsony, május 16. A szentferencziek tornyának fel-
avatása, — a király és a királyi család jelenlétében, 
külön fejezetet igényel a pozsonyi „nemzeti ünnep" leírá-
sában. 

A leleplezési ünnepség után ugyanis a király és 
a királyi család tagjai a ferenczrendiekhez vonultak át 
toronyszentelésre. 

Midőn az udvar együtt volt, Rimely Károly beszter-
czebányai püspök ur megáldotta a tornyot, mire Skrobanek 
Flóris rendtartományi főnök a következő lelkes, hazafias 
beszédben köszönte meg ő felségének és az uralkodóház 
tagjainak azon kitüntetést, hogy a torony-felavatásnál a 
rendet jelenlétükkel tisztelték meg. Ez a beszéd a torony-
szentelés minden jelentőségét kiemeli. Szövege ez: 

Császári és királyi felsége, legkegyelmesebb urunk, 
jótevőnk ! 

1277. szeptember 12-én felséged dicső őse, akkori 
urunk és királyunk Habsburg Rudolf és ugyancsak felsé-
ged dicső trónelődjével IV. László királylyal egyességet 
kötött, mely a latin szöveg hü fordításában igy hangzik: 
Rudolf Isten kegyelméből római király országának terjesz-
tője Krisztus hiveinek üdvözletét küldi . . . Az isteni Gond-
viselés, mely az ő előrelátásában soha sem téved, meg-
engedte, hogy az emberiségre nézve a legáldásosabb 
szövetséget kösse, a békét és azt feloszthatatlan szeretet 
által megerősíteni kívánja. 

Felséges urunk és királyunk szintén a békét tekinti 
a szeretet- és egyetértés legerősebb kötelékének, ugy 
mint dicső elődje Habsburgi Rudolf, ki Jézus Krisztusunkba 
vetett önfeláldozó hitében lelte meg a béke áldását. Ezen 
szövetség emléke ez a torony, mely felséged legmagasabb 
kegyelméből ismét régi méltóságában áll előttünk ; és ez 
az emlék tanúbizonysága annak az egyességnek és szere-
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tétnek, melyet felséged dicső őse a boldog emlékezetű 
László királylyal kötött, melynek folytatásául tekinthető 
a dicsőségesen uralkodó Habsburgok világhatalma. 

Felséged fényes uralkodása szeretett hazánkat viruló 
állammá emelte és mi szegény barátok örvendünk, mint 
egykor Sámuel, bogy nekünk alkalmunk nyilt erről leg-
alázatosabban megemlékezni felséged előtt. 

Ha zárdánk falaira tekintek, az a magasztos törté-
neti esemény ujul meg emlékemben, midőn a rendek itt 
ebben a templomban I. Ferdinándot választották meg 
királynak és itt Pozsonyban köttetett meg azon feloszt-
hatlan egyesség, mely a magyar nemzetet mint egy 
aranyláncz a leglovagiasabb dinasztiához kapcsolja: a 
pragmatika szankczió és valósággal is itt ment teljesedésbe. 
Ennek következtében lettek azon esküszerü szavak „vitám 
et sanguinem," melyek 1741-ben végig zúgták ezt a 
várost és a mely szavak az épen most leleplezett fejedelmi 
szobor talapzatán arany betűkkel vannak megörökitve 
Pozsony város dicsőségére, mely város teljes egyetértésben 
volt 300 éven át hűségesen az uralkodóházzal, jelenlegi 
szeretett uralkodóját üdvözli, boldognak mondja magát. 

Felséged attól az emléktől jön, melyet a hűség és 
ragaszkodás jeléül emelt ez a város, eljött szerény zárdánk 
falai közé, bogy jelen legyen a régi fényében vissza emelt 
templom tornyunknak felszentelésén. Az a kereszt sugár 
ott fenn a tornyon, jelképe annak a benső és őszinte 
szeretetnek, melylyel szent Ferencz fiai legkegyelmesebb 
urukhoz, királyukhoz ragaszkodnak. 

Legmagasabb kegyeért fogja legkegyelmesebb urunk 
és királyunk legbensőbb szeretetünk forró köszönetét. A 
királynői szobor talapzatán ragyogó szavak ami szivünkbe 
is mélyen bevésődtek. Isíen éltesse, Isten áldja, Isten óvja 
felségedet és a felséges uralkodó házat ! 

Ezután ő felsége a főherczegekkel és főheiczegnők-
kel a templomba ment, a hol a király számára külön 
trónszerü emelvényt készítettek ; a főherczegek és a fő-
herczegnők szintén a szentélyben voltak. Bimely Károly 
püspök ur a kir. udvar jelenlétében ünnepélyes Te Deumot 
tartott. Ezután megtekintette a király a főherczegekkel 
és főberczegnőkkel az ebédlőt, a hol felajánlották ő fel-
ségének a poculum charitatist, melyből a király ivott. Kegyes 
társalgás után, nagy megelégedéssel távozott a király a 
ferencziek zárdájából. 

Ungvár, máj. 9. A Magyarországból Amerikába 
kivándorolt görög katliolikusok védelmére — (Vége.) 

Igy szól a czáfoló nyilatkozat, melyet egyrészről az 
igazság érdekében, másrészről a közvélemény megnyug-
tatásául szivesen közzé tettünk. Adtuk azt annak igazo-
lásául is, hogy amerikai lelkészeink hitbuzgóságában és 
hűségében, valamint hazaszeretetében soha egy pillanatig 
sem kételkedtünk. Inkább teljes lélekkel osztoztunk ter-
hes küldetésük elviselésében s ha bármiben lehetséges, 
nehéz sorsuk könnyitésének előmozdításában. 

De mivel a távolból az újvilágban előfordult ese-
ményekről a múltban épen lapunkat — és ezt önigazolá-
sunk érdekében itt ismételten hangsúlyozzuk — meg-
bízható forrásból olyan tudósítással keresték fel, mely a 
szállongó rossz híreknek csak annál nagyobb valószínűséget 

kölcsönözött; most ez okból is kétszeres öröjimel repro-
dukáljuk ennek ellenkezőjét. 

Nem mulaszthatjuk el azonban, hogy ez alkalomból 
kifolyólag némely megjegyzéseket ne fűzzünk az amerikai 
kérdéshez. Sokszor hallottuk ugyanis egyik-másik ember-
társunk szájából, mikor egyes Amerikába kiment lelkész-
társunkról volt szó, hogy az újvilágba vitorlázást bizonyos 
értelemben refugiumnak tartják. 

Hogyha ez utóbbi értelmezés, melynek talán az 
alpapság mai nyomasztó körülményei között van is valami 
anyagi alapja, általánosabb tért hódítanak közvéleményünk-
ben ; annak kiszámithatlan káros következményei lennének 
az egész ügyre és arra a kétségbevonhatatlanul magasz-
tos hivatásra nézve, melynek újvilági lelkésztársaink szen-
telték magukat. 

Ezt legelső sorban nekiek maguknak áll tehát érde-
kükben erélyesen ellensúlyozni, visszautasítani : addig pedig 
megtesszük mi, kiknek némileg ellenőrző feladatunkhoz 
tartozik az ilyen téves föltevések eloszlatása. 

Mert az is megtörtént velünk, hogy egyszer a saját 
fülünk hallatára mondották egy amerikai lelkészről : „hisz 
az már amerikai pappá lett és ezzel minden meg van 
mondva!" Hogyan? Hát az Amerikába való kiküldetés 
olyan dolog lenne, ami csak legkisebb árnyat is vethetne 
valakire és azért a képzelhetetlen fáradozásokért, önfel-
áldozásért az legyen lelkészeink jutalma, hogy ilyen téves 
felfogások terjedjenek el róluk a közvéleményben?!! 

Hiszen mi van abban kivetni való, hogy a tömeges 
kivándorlás és az alpapság válságos helyzete folytán 
papjaink is, — az itthoni állapotok tarthatlanságát látva, 
követik a hivő nép példáját és vissza nem rettenve a 
nagy föladattól, de a szükség által is hajtatva ujabb idő-
ben mind gyakrabban vitorláznak a tengerentúli uj világba, 
hogy az ott lévő nagyszámú gör. kath. népnek lelki 
vigasztalást, magok és családjaiknak elviselhetőbb létét 
szerezzenek ? ! 

Ez csak önmegtagadást, erős lelkűséget és hitbeli 
hűséget jelent az ő részökről, mert nem lehet jelenték-
telen az ok, amely őket ős egyházmegyéjük, imádott 
hazájuk és szerető övéik itt hagyására, tehát a legvégsőre 
készti; s ha ők a keresztény türelmesség ez élő példány-
képei mégis rendre költöznek az uj hazába, ha a fáradal-
mas és veszélyes utat nem tekintve, az édes mindnyájunk-
nál gyakran található előítéletet és elfogultságot leküzdve, 
kimennek egy idegen világrészbe s kiteszik magukat egy 
bizonytalan jövendő eshetőségeinek: akkor mit tartozik 
ez a fölületesen itélők kárhoztató Ítélőszéke elé, vagy 
jobban mondva : mikép merészli ezért őket a kicsinyítés 
és rágalom szájára venni s róluk, — akik minden tekin-
tetben és a meddig arra rászolgálnak, csakis elismerésre 
méltók, lenézőleg vagy pláne elitélőleg nyilatkozni ? ! ! 

Kötelességünknek tart juk ezt itt nyíltan elmondani, 
kivált mióta a szakadárságról s más egyébről szóló vádak 
is forgalomba kezdenek jönni, melyeket mi egyszerűen 
nem hihetünk, a munkácsi egyházmegye ottani lelkészei-
ről föl nem tételezünk s ba végre talán akadna a sok 
között egy eltévelyedett, annak példájából korántsem 
lenne szabad az egész testületre káros következtetést vagy 
ítéletet mondani. 
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Meg vagyunk győződve, hogy a legközelebbi esemé-
nyek nekünk fognak igazat adni, addig is for tart ássál 
közöltük észrevételeinket, tisztán abból az érdekből és 
azzal a czélzatta!, hogy távol idegenben küzdelmes misz-
sziót teljesítő testvéreink helyett fölvilágosítsuk a közvé-
leménynek netáni tévedésben lévő részét az újvilágiak 
dolgairól. 

S ha e czélunkat nem mindenben sikerült is ezúttal 
elérnünk, mentsen ki ez ottani állapotokról eddig kapott 
értesítéseink hiányos és sok részben — amint fentebb is 
elmondottuk, — ellenmondó volta. 

Az újvi lágiakról mi csak jót gondolunk, tudunk és 
hiszünk, az ő kötelességük azután magukról bővebb leírást 
és tájékoztatást küldeni, nehogy jutalom helyett gyanúsítás 
maradjon az osztályrészük. cz.— r.— 

Páris, május 11-én. A franczia állani hivatalos 
gyászisteni tisztelete — f. hó 8-án — a jótékonysági ba-
zár áldozataiért — írja E. Tavernier, méltó volt a test-
véri szeretethez és magábaszálláshoz, mely azt sugal l ta ; 
méltó a meghatottsághoz, a mely rohamosan, egy hét 
alatt, egy viszálykodó nemzet keblébe előre nem látott 
egyetértést hozott. 

A diszletek és imák nagyszerűségében semmi meg-
lepő sem volt, abban a templomban, mely legdrágább 
emlékeinket idézi fel e lő t tünk ; hanem a polgári hatósá-
gok és a nép igyekezete, az, igenis egészen uj és a leg-
főbb fokban jelentős. 

A főpásztor körül, ki Rómából sietett haza — har-
minezhat órán át szakadatlanul utazott — a köztársaság 
elnöke és az állami hivatalnok összes testületei, ide fo^-7 o 
lalva a párisi községi képviselő testületet , *) szokatlan 
környezetté alakultak. A népsokaság, mely meggyőződé-
ses keresztények, hitetlenek, sőt szocziálistákból verődött 
össze az oltár előtt, őszintén óha j to t t részes lenni ugyan-
azon érzelemben, ugyanazon tet tben. Valami, a mi az 
elfogultságoknál és gyűlölködéseknél sokkal erősebb, egy 
jó és nemes gondolat hozta létre az egyetértés e szép 
müvét, a melynek némely hatásai maradandók lesznek. 

Hogy a szent boltivek alatt ez alkalommal beszél-
jen, arra Ollivier tisztelendő atya volt kijelölve nem 
kevésbbé bátorsága, mint tehetsége által. Ez a két érdem 
mmdakettő szükséges volt, és az első még jobban, mint 
az utóbbi. Ki kellett a rettenetes csapásnak egész értel-
mét fejteni most. Világosságot kel let t gyúj tani a sűrű 
levegőben és félelem nélkül, bátran ki kellett mondani az 
engesztelés szót, melyet ez a világ, mely minden jogot 
magának tulajdonit , nem szenvedhet. Meg kellett jelen-
nie az igazságot szolgáltató Istennek, hogy a károm-
kodó sophismát, mely közönyös, tehetet len, vagy kegyet-
len istenről beszélt, megezáfolja. Mert ez a káromkodás ked-
vencz szavajárása lett sok irónak, és pedig nem csak az 
istentelenség vakbuzgóinak, hanem a dilettánsoknak is. 
Vád alá kellett helyezni a bűnt és az elégtételt konsta-
tálni kellett. 

Ez a czél veszélyekkel terhes levén, Ollivier atya 
temperamentumának merészségeire bizta magát . Kényes 
és fájdalmas tekintetekre volt kénytelen támaszkodni. 

*) Melynek többsége radikális és szocziálista. 

Több mérséklettel ékesszólá-a azonban talán jobban hatot t 
volna az elmékre és szivekre, melyek legtöbbeknél igen 
jól voltak hangolva. 

Az a miniszter, a ki azután (a templom-tornáczából 
kifelé) beszélt, Bar thou közoktatásügyi miniszter, kimu-
tatta, hogy mennyire megrögzöt t szokás ártat lannak tar-
tani az embereket és a közerkölcsöket. Azt hiszi, hogy 
tiltakoznia lehet „igazságtalanul kegyetlen" halál ellen. 
A szónok t. i. kiváló tiszteletet óhaj tot t tanúsítani 
az áldozatok erényei iránt. Es ezért senkinek se ju to t t 
eszébe szemrehányást tenni a miniszternek. De ő nem-
csak ezt t e t t e ; ő ismételte korunknak egyik alaptévedé-
sét, a mely szerint a becsületes, igaz és nemes lelkeknek 
menteseknek kellene lenniök L t e n minden szigorától. 
Túllőt t a czélon. A miniszter ur elfeledte, hogy még a 
gonosztevők is igazolni igyekeznek magukat , vádolva 
ösztöneiket, melyek magukkal ragadják őket. Es azutáu a 
Végtelen előtt ki a valóban igaz és fedhetetlen ember? 
Ki egészen t i sz ta? És az Isten miért nem fogadhatná 
el az ár tat lanok elégtételét a bűnösökért ? Hogy ilyenek, 
t. i. bűnösök, nem hiányzanak ily társadalomban, mely 
fennhéjázásában megrészegült, az kétségtelen. 

Beszéde végén a miniszter elismerte, hogy a halál 
maga is „ m a j d n e m jótevő'1 lehet, hogyha megtanit arra, 
hogy »az életnek nincs értéke, csak ha egyik a másikon 
megkönyörül , csak a szeretet és jólelküség által." Ez a 
majdnem több mint kellene. Hunéin hát van e szavakban 
valami, a mi a fent idézettekkel nincs összhangzásban: 
egy neme a bevallásnak, hogv de bizony a fájdalom még-
sem a vaksorsnak és kegyetlenségnek a törvénve, hanem 
másnak valaminek. Ha pedig nem másnak: hát akkor 
„szabad szellem"-eink miért igyekeznek, mint a keresz-
tények teszik, remélni, hogy a nagy csapás közelebb 
fogja egymáshoz hozni a lelkeket, vagyis, hogy eredménye 
jó és üdvös leszen? E remény alapjában nem fogunk 
mást találni, mint azokat az okokat, melyeket Ollivier 
atya oly bátor merészséggel fej tegetet t . A szabad szelle-
mek ezeket az okokat maguk is követik, a nélkül, hogy 
tudnák. 

Nincs tehát ok támadni és leszidni a halált, a mi 
különben is nem nagy haszonnal járna. Ugyan hagyjanak 
fel már az ily eljárásokkal ! 

Abban a perezben, a mint sikerül megsebezni azt 
az eszmét, mely arról akar bennünket meggyőzni, hogy 
nekünk nem kell expiálni semmit, sem magunkért sem 
másokért^ abban a perezben megindul a szellem felszaba-
dulása. E-? egy képtelen követelés sulyja alól ekkép fel-
szabadulván a szellem, lassanként visszanyeri egyensúlyát 
és ösztönszerűleg visszafordul az Istenhez. 

Az első kisérlet erre nézve megtörtént . Az által, 
hogy a gyászszertartásnak hivatalos állami jelleget adtak 
s a vallási hatalom iránt őszinte tiszteletet tanusitottak, 
a kormány bátor lélekről tet t tanúságot. Rengeteg számú 
ellenségeink nemes érzelmeket fejtettek ki. Ily cselekede-
teknek van biztositva a termékenység. 

Igy az „Univers" május 11-én. 
Záradékul álljon itt Richard bibornok levele a köz-

társaság elnökéhez : 
A párisi érsekségtől. 

Páris, 1897. május 8. 
Elnök U r ! 

El nem engedhetem múlni ezt a nagy napot, anél-
kül, hogy önt ne kérjem, hogy mély hálám kifejezését 
elfogadni méltóztassék azért a tiszteletért, melyben a 
köztársaság kormánya részesíteni akarta áldozatait ama 
fájdalmas csapásnak, mely oly mélyen meghatotta Párist, 
Francziaországot és egész Európát . 
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Midőn a Notre-Dâmeban, az ön oldalán, elnök ur, 
ott láttuk kormányának tagjait, a parlamentet, a közhi-
vatalokat, a hadsereget, az összes közhatalmakat, vigasz-
talás szállt szivünkbe rengeteg fájdalmunk közepette. 
Ama hősi nők maradványai körül, kik a szeretet gyakor-
lása közben vesztek el, egész Francziaország találkozott, 
feltalálva egységét, erején és egész nagyságát ugyanazon 
könyek s ugyanazon imák nagy közösségében. 

Eûgedje meg elnök ur, hogy a diplomácziai testület-
nek is, a mely oly nemesen vett részt gyászunkban, kife-
jezhessem mély hálám tiszteletét. 

A notre-dâmei vallásos szertartás, erősen hiszem, 
emlékezetes marad : jelezni fog valamit, kelte lesz mind-
nyájunk egyesülésének a hazáért való lángolásban. 

Ez leghőbb kívánsága XIII. Leo pápának, kinek 
ajkairól épp most hallottam kijelentését változhatatlan 
szeretetéről Francziaország iránt. 

Azok a szent lelkek, kiket siratunk, velünk fognak 
működni e közös czélra. 

A szerencsétlenség, elnök ur, minden franczia lelkét 
tette: semmitéle visszavonás nem fogja többé 

őket szétválasztani. 
Maradok mély tisztelettel, az elnök urnák, excellen-

tiádnak^ legalázatosabb engedelmes szolgája 
f Richard Ferencz bibornok, 

párisi érsek. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
Gr. Zichy Nándor elnöki beszéde 

a budapesti paulai sz. Vincze-egyesületnek f . hó 9-én tar-
tott közgyűlésén. 

Tisztelt barátaim ! A paulai sz. Vincze egyletnek 
alapszabályai és az azokban kifejezett szellem úgyszólván 
kizárja körünkből azt, hogy a szónoklat és előadás csábjai-
nak engedjünk ; csakhogy ezzel még tökéletes hallgatag-
ságra kárhoztatva nem vagyunk, és most midőn utoljára 
ülök ezen elnöki székben és beszélek a székből hozzátok, 
engedjétek meg, hogy pár perczczel tovább vegyem igénybe 
szives figyelmeteket. 

Mindenesetre nem vigasztaló jelenség az, hogy Magyar-
országon nálunk és kiváltkép Budapesten a paulai sz. 
Vincze egylet nem tud megerősödni igazán és lábra kapni 
ugy, a mint kellene. Elmondtam én azt már többször is, 
hogy ebben a tekintetben még Konstantinápolyban is 
több történik az ott lakó katholikusoktól, mint itt Buda-
pesten. S ha elfogadom is azt, hogy lehetnek ennek 
különböző mentségei és hogy nem vagyunk talán mi 
pestiek és mi magyarok annyira hibásak, mint a látszat 
mutat ja ; de hát mégis azon kellene lennünk, hogy a m i t 
becsülünk és a mi bensőnkben él, hogy azt az életbe is 
átvihessük és egyre jobban érvényesitsük. Es nem szolgál 
mentségül itt az, hogy hiszen a fiatalságnak, mert a 
paulai sz. Vincze egylet különösen a fiatalság számára 
alakult, hogy a fiatalságnak itt Pesten nincs kellő anyagi 
eszköze a jótékonyság eszközlésére. Igaz, az egyetemi 
ifjúságnak igen nagy az elfoglaltsága; a szegényebb ifjak-
nak korrepeticziók utján kell megszerezniük ëizt, 81 miből 
azután megfeleljenek azon igényeknek, a miket hivatásuk 
magával hoz. De hiszen nem a jótékonyság gyakorlása, 
nem az alamizsnaadás tisztán a paulai sz. Vincze-egylet-
nek feladata, hanem az önnemesités és épülés a keresz-
tény felebaráti szeretet gyakorlása által. Nem csak az a 

czélunk, hogy a szegényeknek alamizsnát adjunk, nem 
csak, hogy vigasztalást hozzunk, nemcsak az, hogy a 
mások lelkiüdvéhez hozzájáruljunk, társalgásunk, jó taná-
csunk, igaz útra való terelés által, és az által, hogy össze-
köttetésbe hozzuk őket a templommal, hanem a fődolog 
maguknak a tagoknak lelki üdvessége, saját javuknik és 

I üdvösségüknek szolgálatában áll. 

Igy nem lehet feladatunk, mint a képviselőházban 
vagy a főrendeknél szokott előfordulni, hogy megem-

I lekezzünk a párisi gyászos esetről. Mindnyájunk fáj dal-
1 mára, az alençoni herczegnőnek, a mi szeretett király-

nénk az országtól oly hó ragaszkodással könnyezett 
fenséges asszonyunk nővérének gyászos kimultát is okozta. 
Nem a mi feladatunk erről megemlékezni és feliratokat 
csinálni, hanem hogy mig az esetet nézzük, abból 
magunkra nézve is tanúságot vonhassunk le. íme látjuk 
azt, hogy Párisban 60—80 keresztény katholikus jóté-
konysági egyesület a pápai nuucius közbevetésével gyako-
rolta azt a nagyszerű jótékonysági művet, melynek 
olyan gyászos eredménye lett. Látjuk azt, hogy magá 
ban Párisban, abban a városban, melyet ugy tekintünk, 
mint azt a pontját a világnak, a hol a nem keresztény 
és nem katholikus szellem leginkább lángra kapott és 
uralkodik, hogy ott a római katholikus egyház és a 
katholikus egyesületek milyen nagyszerű működést fejte-
nek ki. Nálunk pedig ennek úgyszólván semmi nyomát 
se látjuk. 

Ha nézzük mi azon hatást, a melyet ez az esemény 
a szegény népre, az annyira megrontottnak híresztelt 
munkás osztályra, a kommunizmus és szocziálizmus által 
vádolt osztályra és a hitetlen körökre is gyakorolt, azt 
látjuk, hogy mindazok mélyen meghatva elismerik, hogy 
ezek jót művelve áldozták tel életüket. Az a pénz, a mit 
gyűjtöttek, elpusztult és elégett, de felebaráti szerete-
tüknek mégis bőséges gyümölcse maradt, mert önfelál-
dozásuk enyhitőleg és nemesitőleg hatott a franczia 
nemzetre. Közelebb hozta azon osztályokat, melyek 
ellenséges viszonyban állanak egymással. Aztán ott van 
az elhunyt herczegnő magasztos példája, a ki benn a 
teremben, mikor azt mondták neki, hogy meneküljön, 
igy felelt: „Eredj, mentsdd meg magad és a k i k itt vau-
nak körülöttem — a leánykákat ; a reánk bízottakról 
keil először gondoskodnom. En utolsónak megyek ki." 
Es csakugyan, a ki vele beszélt, kimenekült, ő pedig a ki 
vele menekülhetett volna, ott veszett el. Mindenik elis-
merik, hogy ebben a tettben bámulatos lelki nagyság, a 
legnagyobb áldozatkészség és lelki felmagasztosultság 
nyilvánult. Es mi kölcsönözte ezt neki? 

A keresztény hit igazsága és a keresztény hit igaz-
sága által sugallt jótékony élet és áldozatra való készség. 
Mind-az a jó, a mit ő müveit, és a jövőben is művelni 
akart, elmúlt rája nézve; ő azt nem látja, nem élvezi, de 
másokra se háramlik át, és mégis^az isteni Gondviselés 
ugy hozta magával, hogy a franczia nemzet és az embe-
riség, mi is, és bizonyosan ő maga is a túlvilágban jótet-
teinek legszebb jutalmát élvezi. Es mindenesetre mind-
nyájunknak bőséges elismerését gyűjtötte maga körül, 
inkább, mintha az isteni Gondviselés ezt másképp irá-
nyozza, rendezi. Mi mindnyájan szeretettel és hálával — 
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mert ra j tunk is épít az ő példája — emlékezünk meg 
róla és imádkozunk érte és lelkileg egyesülünk vele. Mi 
ként vele, ugy megeshetik ez mindnyájunkkal . 

És mind a mit müveitünk és művelni akartunk, 
mind az elmúlik, azt mi nem látjuk, nem érezzük, ép ugy, 
mint az alençoni herczegnő. 

Az tehát mind elpusztul? Dehogy. A mit lelkünk-
ben magunknak gyűj töt tünk s a mikor magunknak 
gyűj töt tünk, akkor gyűj tö t tünk, és osztogattuk igazán az 
emberiségnek. 

Mert bár 10, 100.000 millió forintot adunk is a 
szegényeknek, szegények mindig lesznek velünk. Hanem 
ha szeretetet osztogatunk és ha lelkünk üdvén működünk 
és másokban is e működést előmozdítjuk, az az igazi 
keresztény szeretet működése és ez a paulai szent Vincze 
egyletének nemes feladata és főczélja. Ebben a szellem-
ben szeretnék Isten kegyelméből még soká működni köz-
tetek és nem fog ezen változtatni akár mint egyszerű tag, 
akár mint elnök leszek köztetek. Tudom, hogy a ti 
szeretete;ek szívesen lát itt i s ; de azt is tudom, hogy az 
a szeretet nem fog megfogyatkozni, megcsekélyesedni 
bennem irántatok és bennetek irántam, ha az elnöki 
székét nem foglalom el a következő évben ; és remélem, 
akkor sem, ha majd testileg nem leszek többé köztetek. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére dr Böhm János tanitóképző intézeti s theo-
logiai tanár t és Csekó Gábor kaáli alesperes-plebánost az 
egri főszékeskáptalan tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezem. 
K«lt Bécsben, 1897. évi ápril. hó 10-én. F E R E N C Z 
J Ó Z S E F , s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Csodálatos pápai tanitás jelent meg XIII. Leo 

p á p a l e g ú j a b b k ö r l e v e l é b e n p ü n k ö s d n a p j á r a a Szent-
Lélekről. A ki i smere t é t az egyház ró l mé ly í t en i a k a r j a 
s el akar j u t n i egész az egyház t i t o k b a n m ű k ö d ő lelké-
nek az i smere té ig , az olvassa e leve le t figyelemmel és 
e lmélkedő szel lemmel . A p á p a e b e s z é d j é n a Szent -
Lé lek rő l s zemlá tomás t m e g l á t s z a n a k a f e n s ő b b suga l la t 
nyomai . L á t j a l é l ekben fö ld i é le tének a v é g é t és a 
m i n d e n e k „ b e f e j e z ő j é n e k " o l t a lmába a j á n l j a edd ig i 
apos to l i f á radozása i t . L e g a l á b b is kezde te , h a n g j e l z é s e 
— a n a g y lélek h a t t y ú d a l á n a k . 

+ Királyi resó lut io az autonómiáról. — Orszá-
gos nagy esemény ez ; ma indult hire bejárni az orszá-
got. A király kiadta a rendeletet, hogy a kath. autonó-
miai kongresszus hat hónap alatt okvetetlenül összehi-
vassék. Nagy tisztázódás az egyházpolitikai viszonyok-
ban, vagy még nagyobb összezavarodás lesz, ha nem 
vigyázunk mi papság, ennek a királyi resolutiónak az 
eredménye. Ha valaha, most szorulunk az Isten fölvi-
lágosító kegyelmére s az imádságra. Vigyázni kell, 
hogy az egyház autonómiájának kivívása helyett még 
jobban beje ne kerüljön a királyi, az állami szolgálat 
heteronomiájába. Mi bizunk, Istenben és főpásztoraink éber-
ségében. 

— À római szenttéavatási nagy ünnepre, mint a 
VII . sz. székesfe j érvár i főp . levél t u d a t j a , dr. Steiner 
F ü l ö p p ü s p ö k u r is fe lu taz ik . G-yönyörü j e l e n t é s b e n 
a d j a ezt papsága t u d t á r a a szent P é t e r s í r j ához fel-
m e n ő főpász tor . O mé l tósága t e g n a p indu l t el r óma i 
u t j ára. 

— Missió volt Troli F e r e n c z pécs i káp ta l an i hely-
n ö k ur bőkezűségébő l m u l t hó 21—30-ig B o n y h á d o n , 
T o l n a m e g y é b e n . Medi t s és Lo l lok lazar is ta a tyák t a r -
t o t t ák . 

— Egyetemi tanszék jó kézben. Örömmel adjuk 
t . o lvasó ink t u d t á r a , h o g y a vallás- és közok t a t á sügy i 
min i s t e r a b u d a p e s t i k. m . tud . e g y e t e m bölcsészet i 
k a r á n a k azt az ak tusá t , mely lye l ez Acsay A n t a l drt , 
a m a g y a r k e g y e s t a n i t ó r e n d b u d a p e s t i h i t t an i in téze té -
b e n az e rkölcs tan , bölcse le t és neve l é s t an t a n á r á t s 
t a n u l m á n y i f e lügye lő t , a nevelés- történelmének m a g á n -
t a n á r á v á habi l i tá l ta , mege rős í t e t t e . 

— Az erdélyi coadjutor-piispök, Majláth G-usztáv 
gróf u r m á r e lbúcsúzo t t K o m á r o m t ó l , ho l röv id p lebá-
noshe lye t t e s i m ű k ö d é s e a la t t v é g t e l e n sok j ó t t e t t , 
ka th . l egény -egyesü l e t e t a l ap í to t t s u j ka tho l ikus isko-
lá t ép í t e t t . B u c s u z á s a ké t n a p i g t a r to t t . 9 -én vo l t a 
l e g é n y - e g y e s ü l e t zászló-szente lése , 10-én az u j iskola 
fe lava tása . O m é l t ó s á g a E s z t e r g o m b ó l , a ho l a pap -
neve lő i n t é z e t b e n kedves t a n u l m á n y i f e lügye lő vo l t 
t ö b b évig, f. hó 11-én b ú c s ú z o t t el. Szere te t , hála, 
á ldás k isér i ő m g á t m i n d e n ü n n e n az erdély i egyház-
m e g y e ősz f ő p á s z t o r á n a k t r ó n j á h o z , h o g y azt t ámo-
gassa . 

— A budapesti esperesi ker. papsága, a közp. 
p a p n e v e l ő in téze t d í sz te rmében , Bogisich Mihá ly p répos t , 
esperes e lnöklése a la t t ü lés t t a r t o t t . F ő t á r g y a az ülés-
n e k a f ő m e g y e i p a p s á g n y u g d í j ü g y e és 5 b u d a p e s t i 
r e n g e t e g n a g y p l é b á n i á n a k a j ó pász torácz ió é rdeké-
b e n való f e losz tása vala . 

— A nyitrai egyházmegye nagyérdemű püspök-
he lynöké t , Venezell F e r e n c z cz. p ü s p ö k ura t , szeren-
csé t l enség ér te . K e r t j é b e n sé tá lva e lese t t és lábát tö r te . 
Szerencsére , a g y ó g y u l á s veszede lem né lkü l szépen 
ha l ad előre, ő m g a t i sz te lő inek n a g y örömére . 

— A lugosi egyházmegye két éves gyásza tehát 
immár v é g e t ér t . F . hó 9-én vo l t az u j p ü s p ö k n e k , 
dr Badu D e m e t e r u r n á k fö l szen te lése Balázs fa lván . 
T r ó n j á t p e d i g m o s t v a s á r n a p fogla l ta el L ú g o s o n a 
l egszebb ausp i cz iumok közö t t . 

— O-Becsén emlékeze tes ka tho l ikus ü n n e p s é g vo l t 
f. hó 9-én. E k k o r ava t t ák fe l az o t t an i ka th . l egény-
egyesü le t u j házá t . Az u j ház, m e l y e t az egyesü le t 
3800 f r t o n v e t t magának , Csúszka Gy . ka locsa i érsek 
u r b ő k e z ű s é g é t h i rde t i . 

— A budadesti szent-Yincze-egylet, a mint előre 
j e l e n t e t t ü k , f. h ó 9-én t a r t o t t a közgyűlésé t , a me lynek 
k é t emlékeze tes e s e m é n y e vo l t : az apos to l i le lkű és 
t heo log ia i m ű v e l t s é g ű Zichy N á n d o r g r ó f n a k l emondása 
az évek hosszú során á t le lkesedéssel visel t e lnökség-
ről, és az ő e lnöki beszéde , a me ly t anu l ságosság ra 
nézve a l egszebb medi tácz ióva l felér , kü lönösen a b b a n 
a részében , me ly az a lençoni hgnő önfe lá ldozásáró l szól. 

— Nevezetes nap az egyház történetében az a nap , 
m e l y e n k i rá ly i k e g y e l e m K n é z i c h Józse f fe lcsu th i 
p l é b á n o s n a k a b ö r t ö n a j t a j á t , 7 h ó n a p i szenvedés u t án , 
apos to l i l e lkű főpász to ra szorgalmazása , m e g n y i t o t t a ; 
-— neveze t e s ké t oknál f o g v a : először, m e r t az egyház 
ez é rdemes szolgá ja fogság - szenvedésének v é g e szakad t ; 
másodszor azért , m e r t sa jnos , va lóságnak b i zonyu l t ez 
eset tel , h o g y az egyház szolgái h a z á n k b a n csak ember i 
kegye l embő l é lvezhe t ik az I s t e n f iainak szabadságát , 
K r i s z t u s n y á j á n a k h a t h a t ó s véde lmezésében . 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 8/..) 
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SZ. I. Félév. 1897. 

„Verge alacriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati proviovendae et arctius compingendae 
adlabora.. . Nos interim grati animi No,^ tri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék t anulmányok : Sanctisssimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia PAPAE XIII. Epistola Encyclica de 
Spiritu Sancto. — Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás nélkül. — Beszéd, melyet a budapesti királyi tudomány-egyetem újjáala-
kításának CXVII. évfordulója alkalmából 1897. évi május hó 13-án tartott ünnepélyes közülésen mondott Bognár István e. i. rektor. — 
Szent Adalbert kilenczszázados jubileumán, egyházi beszéd. — Egyházi Tudósítás B u d a p e s t XIII. Leo pápa tanitása a Szent-

Lélekről. — Katholikus Autonómia. A legfelsőbb kir. leirat. — Vegyesek. 

Figyelmeztetjük t i szte l t olvasóinkat, hogy 
„KATHOLIKUS AUTONOMIA" czim alatt a 
mai napon uj rovatot nyitottunk, " ^ f f 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
E P I S T O L A ENCYCLICA 

D E S P I R I T U SANCTO. 

V E N E R A B I L E S F R A T R E S . 
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

I. Divinum illud munus quod humani generis 
causa a Patre acceptum Iesus Christus sanctis-
sime obiit, sicut eo tamquam ad ultimum spectat 
ut homines vitae compotes fiant in sempiterna 
gloria beatae, ita hue proxime attinet per sae-
culi cursum, ut divinae gratiae habeant colant-

que vitam, quae tandem in vitam floreat caeles-
tem. Quamobrem omnes ad unum homines 
cuiusvis nationis et linguae Redemptor ipse 
invitare ad sinum Ecclesiae suae summa benig-
nitate non cessât: Venite ad me omnes; Ego sum 
vita ; Ego sum pastor bonus. Hie tamen secundum 
altissima quaedam consilia, eiusmodi munus 
noluit quidem per se in terris usquequaque 
conficere et explere; verum quod ipse traditum 
a Patre habuerat, idem Spiritui Sancto tradidit 
perficiendum . Atque iucunda memoratu ea sunt 
quae Christus, paulo ante quam terras relin-
queret, in discipulorum coetu affirmavit : Expedit 
vobis ut ego vadam, : si enim non abiero, Paraclitus 
n<>n veniet ad vos ; si autem abiero, mittam eum 
ad vos.x) Haec enim affirmans, causam discessus 
sui reditusque ad Patrem earn potissimum attulit, 
utilitatem ipsis alumnis suis profecto accessuram 
ab adventu Spiritus Sancti: quem quidem una 
monstravit, a se aeque mitti atque adeo proce-
dere sicut a Patre, eumdemque fore qui opus a 
semetipso in mortali vitaexactum, deprecator, 
consolator. praeceptor, absolveret. Multiplici 
nempe virtuti huiusce Spiritus, qui in i rocrea-
tione mundi ornavit caelos2) et replevit orbem 

Ioann. XVi , 7. 
2) Job . XXVI, 13. 

40 
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t err arum3) in eiusdera redemptione perfectio 
operis erat providentissime reservata. — Iamvero 
Christi Servatoris, qui princeps pa>torum est et 
episcopus animarum nostrarum, exempla Nos 
imitari, ipso opitulante continenter studuimus ; 
religiose insistentes idem ipsius munus, Apostolis 
creditum in primisque Petro, cuius etiam dignitas 
in indigno herede non deficit4) Hoc adducti con-
silio, quaecumque in perfunctione iam diuturna 
summi pontificatus aggressi sumus in-tandoque 
persequimur, ea conspirare voluimus ad duo 
praecipue. Primum, ad rationem vitae christianae 
in societate ci vili et domestica, in principibus 
et in populis instaurandam ; propterea quod 
nequaquam nisi a Christo vera in omnes profluat 
vita. Tum ad eorum fovendam reconciliationem 
qui ab Ecclesia catholica vel fide vel obsequio 
dissident: quum haec eiusdem Christi certissima 
sit voluntas, ut ii omnes in unico Ovili sub suo 
Pastore una censeantur. Nunc autem, quum 
humani exitus adventantem diem conspicimus, 
omnino permovemur animo ut Apostolatus Nostri 
operam, qualemcumque . dhuc deduximus, Spiritui 
Sancto, qui Amor vivificans est, ad maturitatem 
fecunditatemque commendemus. Propositum No-
strum quo melius uberiusque eveniat, deliberatum 
habemus alloqui vos per sollemnia proxima 
sacrae Pentecostes de praesentia et virtute 
mirifica eiusdem Spiritus; quantopere nimirum 
et in tota Ecclesia et in singulorum animis ipse 
agat efficiatque praeclarâ copia charismatum 
supernorum. Inde fiat, quod vehementer optamus 
ut fides excitetur vigeatque in animis de mysterio 
Trinitatis augustae, ac praesertim pietas augeatár 
et caleat erga divinum Spiritum, cui plurimum 
omnes acceptum referre debent quotquot vias 
veritatis ed iustitiae sectantur: n .m, quemad-
modum Basilius praedicavit, Dispensationes circa 
liominem, quae factae sunt a magno Deo et Serva-
tore nostro lesu Christo iuxta bonitatem Dei, quis 
7teget per Spiritus qratiam esse adimpletas? 

II. Antequam rem aggredimur institutam, 
nonnulla de Triadis sacrosanctae mysterium pla-
cet atque utile erit attingere. Hoc namque sub-
stantia novi testamenti a sacris doctoribus appella-
tur, mysterium videlicet unum omnium maximum, 
quippe omnium veluti fons et caput; cuius co-

3) Sap, 1, 7. 
4) S. Leo M. ser. II. in anniv, ass. suae. 
5; De Spiritu Sancto c. XVI, n 39. 

gnoscendi contemplaudique causa, in caelo an-
geli, in terris homines procreati sunt, quod, in 
testamento veteri adumbratum, ut manifestius 
doceret, ab angelis ad homines Deus ipse descen-
di t : Deunu nemo vidit unquam: Unigenitus Fdius 
qui est in sinu Patris ipse enarravit.6) Quisquis 
igitur de Trinitate scribit aut dicit, illud ob 
oculos teneat oportet quod prudenter monet 
Augelicus: Quum de Trinitate loquimur cum cau-
1ela et modestia est agendum, quia, ut Augustinus 
dicit, nec peirculosius alicubi erratur, nee laborio-
sius aliqu d quaeritur, nec fructuosucs aliquidime-
nitur.7) Periculum autem ex eo fit, ne in fide 
aut in cultu vel divinae inter se Personae con-
fnndantur vel unica iu ipsis natura separetur; 
nam, fides catholica haec est, ut unum Deum in 
Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur. 
Quare Innocentius XII, decessor Noster, sollem-
nia quaedam honori Patris propria postulantibus 
omnino negavit. Quod si singula Incarnati Verbi 
mysteria certis diebus testis celebrantur, non 
tarnen proprio ullo festő celebratur Verbum, se-
cundum divinam tantum naturam : atque ipsa 
etiam* Pentecostes sollemnia non ideo inducta 
antiquitus sunt, ut Spiritus Sanctus per se sim-
pliciter honoraretur, sed ut eiusdem recoleretur 
adventus sive externa missio. Quae quidem om-
nia sapienti consilio sancita sunt, ne quis forte 
a distinguendis Personis ad divinam essentiam 
distinguendam prolaberetur. Quin etiam Ecclesia 
ut in fidei integritate filios contineret, sanctis-
simae Trinitatis festum instituit, quod Ioanues 
XXII deinde iussit ubique agendum; tum altaria 
et templa eidem dicari permisit ; atque Ordinem 
religiosorum captivis redimendis, qui Trinitati 
devot us omnino est eiusque titulo gaudet, non 
sine caelesti nutu rite comprobavit. Multaque 
rem confirmant. Cultus enim qui sanctis Caeliti-
bus atque Angelis, qui Virgini Deiparae, qui 
Christo tribuitur, is demum in Trinitatem ipsam 
redundat et desinit. In precationibus quae uni 
Personae adhibentur, item de ceteris mentio est; 
in forma supplicationum, singulis quidem Perso-
nis seorsum invocatis, communis earum invocatio 
subiicitur, psalmis hymnisque idem omnibus prae-
conium accedit in Patrem et Filium et Spiritum 
Sanctum ; benedictiones, ritus, sacramenta comi-

«) Ioann. I, 18. 
7) Summ. th. la, q. X X X I , a. 2. — De Trin. 1. 

1, c. 3. 
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ta tur aut conficit sanctae imploratio Trinitatis. 
Atque haec ipsa iampridem Apostolus praemo-
nuerat in ea sententia : Quoniam ex ipso et per 
ipsum et in ipso . sunt omnia; ipsi gloria in sae- j 
cula :8) inde significant Personarum trinitatem, 
hinc unitatem affirmans naturae, quae quum una 
eademque singulis sit Personis, ideo singulis, 
taraquam uni eidemque Deo, aeterna aeque ma-
iestatis gloria debetur. Quod testimonium edis-
serens Augustinus. Non confuse, inquit, accipien-
dum est quod ait Apostolus, ex ipso et per ipsum 
ei in ipso ; ex ipso dicens propter Pair em, per ipsum 
propter Filium, in ipso propter Spin turn Sanctum9) — 
Aptissimeque Ecclesia, ea Divinitatis opera in 
quibus potentia excellit, tribuere Patri , ea in 
quibus excellit sapientia, tribuere Filio, ea in 
quibus excellit amor, Spiritui Sancto tribuere 
consuevit. Non quod perfectiones cunctae atque 
opera extrinsecus édita Personis divinis communia 
non sint; sunt enim indivisa opera Trinitatis, sicat 
et indivisa est Trinitatis essentia 10) quia, ut i très 
Personae divinae inseparables sunt, ita iriseparci-
bditer operantur il) : verum quod ex comparatione 
quadam et propemodum affinitate quae inter 
opera ipsa et Personarum proprietates interce-
dit, ea alteri potius quam alteris addicuntur 
sive, ut aiunt, appropriantur : Sicut sirnilitudine 
vestigii vel imaginis in creaturis inventa, utimur 
ad m anift station em divinarum Personarum, ita 
et essentialibus attributis; et haec manisfestatio 
Personarum per essentialia attributa appropriate 
dicitur12) Hoc modo Pater qui est princípium 
totnis Deitatis 1S) idem causa est effectrix univer-
sitatis rerum et Incarnationis Verbi et sancti-
ficationis animorum, ex ipso sunt omnia; ex 
ipso, propter Patrem. Filius autem, Verbum Imago 
Dei, idem est causa exemplaris unde res omnes 
formam et pulchritudinem, ordinem et concentum 
imitantur; qui extitit nobis via, Veritas, vita, homi-
nis cum Deo reconsiliator, per ipsum sunt omnia; per 
ipsum, propter Filium. Spiritus vero Sanctus idem 
est omnium rerum causa ultima, ea quia sicut 
in fine suo voluntas lateque omnia conquiescunt 
non aliter ille, qui divina bonitas est ac Patris 
ipsa Filiique inter se Caritas, arcana ea opera 

8) Rom. XI, 36 
9) Be Trin. 1. VI. c. 10. — 1. 1. c. 6. 
10) S. Aug. de Trin. 1. 1. c. 4. et 5. 

" ) S. Aug , ibid. 
12) S. Th. la q. XXXIX. a. 7. 
13) S. Aug. De Trin. 1. IV. c. 20. 
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de salute hominum sempiterna. impulsione quadam 
valida suavique complet et perficit, in ipso sunt 
omnia; in ipso, propter Spiritum Sanctum, 

(Folytatjuk.) 

Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás 
nélkül. 

E czimen a Havi Közlöny legújabb füze-
tében1) három oldalra terjedő czikk jelent meg. 
A czikk irója sajnálkozását fejezi ki, hogy nem 
világithatja meg teljesen a szóban forgó kérdést, 
a mely pedig nagyon gyakorlati, különösen 
azóta, hogy a polgári házasságot minálunk is 
behozták. 

„A szóban forgó kérdést — úgymond czikk-
iró — teljesen megvilágította a Conc. Congre-
gationak in causa Moguntina adott határozata, 
mely 1852. aug. 28. kelt. Ezek az akták azon-
ban nagyrészt ismeretlenek, mit csak sajnálni 
lehet." 

Mivel én ezeket az ak tákat ismerem egész 
terjedelmökben és éppen ezen akták alapján 
több mint egy hónapja elhatároztam volt, hogy 
ezen valóban aktuális jellegű, kérdéssel behatób-
ban megismerkedem, mihelyt időm engedi: a 
Havi Közlöny megjegyzése siettette elhatározá-
som végrehajtását és arra birt, hogy a „Reiigio-
Vállás" hasábjain mutassam be ezen adatokat, 
észrevételeim kíséretében. 

Az i t t a kérdés: megtagadhatja-e a plé-
bános a házasfelektől az egyházi házasságkötést, 
ha azok nem akarnak megelőzőleg gyónni és 
áldozni^ 

Katholikus tan szerint a házasság szentsége 
az élők szentségei sorában (sacramenta vivorum) 
foglal helyet. Vagyis az isteni kegyelemnek 
nem megszerzésére való e szentség, hanem a 
tényleg meglevő kegyelem növelésére szolgál az. 
A kegyelem állapotában kell lennie annak, a 
ki a házasság szentségét fölveszi, ha méltóan 
akar ja a szentséget fölvenni. 

Mert a házasság szentsége érvényes fölvé-
telére nem kívántatik az alanyban sem a 
kegyelem állapota, sem hit, sem bánat, hanem 
csak házasodási szándék, és pedig legalább is 
virtuális szándék. 

Idézzük sz. Tamás ide vágó szavait. 
„Sicut in aliis sacramentis quaedam sunt 

!) 1897. áprilisi füzet, 395. 1. 
41* 
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de essentia sacramenti, quibus omissis non est 
sacramentum, quaedam autem ad solennitatem 
sacramenti pertinent, quibus omissis verum 
nihilominus perficitur sacramentum, quamvis 
peccet, qui omittit: it a etiam consensus expressus 
per verba de praesenti inter personas légitimas 
ad contrahendum, matrimonium facit, quia haec 
duo sunt de essentia Sacramenti, alia autem 
omnia sunt de solemnitate sacramenti, quia ad 
hoc adhibentur, ut matrimonium convenientius 
fiat. Unde si omittantar, verum est matrimonium, 
quamvis percent sic con t rahen tes . " 2) 

Sz. Tamás szerint tehát két házasságkö-
tésre alkalmas, törvényes (legitim) személynek 
kinyilvánított házasodási szándéka teszi a házas-
ság lényegét, a házasság többi része járulék, és 
a házasság ünnepélyességéhez tartozik. Csak 
arra való, hogy minél megfelelőbb módon tör-
ténjók a házasságkötés. De ha elmaradnak e 
járulékok, igaz házasságot kötnek a felek, de 
bűnt követnek el. Sz. Tamás a házasságról szóló 
részletes és beható értekezésében sehol sem 
emliti a gyónást és áldozást, mint a melyeknek 
meg kellene előzniök a házasságkötést. 

A klandefeztin házasságok érvényes házas-
ságok voltak az egyház szemében, ma is azok, 
ott, a hol nem hirdették ki a trienti házassági 
törvényt, vagy tényleg gyakorlatilag el nem 
fogadták azt. Már pedig ezen házasságokat nem 
előzte meg gyónás és áldozás. 

Sem Gratian dekrétumában, sem IX. Gergely 
pápa dekretáleseiben sehol semmi nyoma a 
házasságkötés előtti gyónásnak és áldozásnak. 

Igy például a IY. karthagói zsinat elren-
deli, hogy miként kössék meg a házasfelek 
házasságukat. 

„Sponsus et sponsa, quum benèdicendi sunt 
а. sacerdote, a parentibus vel a paranymphis 
offerantur, qui, quum acceperint benedictionem, 
eadem nocte pro reverentia benedictionis in 
virginitate permaneant." s) 

Miklós pápa 866-ban a bolgárokhoz irt 
levelében részletesen foglalkozik a házasságkö-
tés körülményeivel. De gyónást és áldozást 
nem emlit. 

„Post sponsalia, quae futurarum sunt nu-
ptiarum promissa, foedera quoque consensu 

2) Summa Theologica, pars tertia, supplementi con-
tinuatio, qu. 45. art. 5. Editio Vivès, Parisiis, 1882. vol. 
б. p. 72. 

3) Decreti secunda pars causa 33. quaestio 5, cap. 5. 

eorum, qui haec contrahunt, et eorum, in quo-
rum potestate sunt, celebrantur ; et post, quam 
arrhis sponsam sibi sponsus per digitum fidei 
annulo insignitum desponderit . . . ambo ad 
nuptialia foedera perducuntur, et primum qui-
dem in ecclesia Domini cum oblationibus, quas 
offere debent Deo per sacerdotis manum, statu-
untur, sicque demum benedictionem et vela-
men coeleste suscipiunt. '4) 

Miklós pápa, ezen leveléből nyilvánvaló, 
hogy a jegyesek megjelentek a templomban 
házasságkötésre, és mise közben bemutatták az 
Urnák áldozat adományaikat, a pap megáldotta 
őket, és fátyolt terjesztett ki rájok a szemér-
messég jeléül, a mely kiváló disze ós ékessége 
a menyaszonynak. 

A rómaiaknál lángszinű, flammeum, volt a 
menyassszonyi fátyol a szemérmetesség jeléül, 
mert lángpirral vonja be a szemérem a tiszta, 
szerény és becsületes nő arczát a jellemével 
ellenkező dolog láttára vagy hallatára. Ez alapon, 
mert fátyol takarta a menyasszony arczát a 
menyegzőn mikor férjének átadták, a férjhez 
menetelt nubo = befelhöz, eltakar, igével jelöli 
a latin nyelv. 

A keresztények megtartották ezt a régi 
szokást és sz. Ambrus szerint a keresztény 
templomban is lángszinű fátyolt terjesztett a pap 
a jegyesek fölé házasságkötéskor.5) 

Még a XIIL században is használták a 
házassági fátyolt. 

„Ad quodlibet altare, cum contigerit Missam 
inibi celebrari, sint superpellicea duo, velum 
nuptiale e t c . " 6) 

A legrégibb bűnbánati könyvek is a melyek-
ben az élet minden állapotára találunk megfe-
lelő rendelkezéseket, a most jelzett módon 
emlékeznek a házasságkötés körülményeiről. 

4) Ugyanott, cap. 3. 
5) De Virginatate, cap. 15. „Utinam possem revo-

care nupturas, utinam possem flammeum nuptiale pio 
integritatis mutare velamine." A nők lefátyolozása elő-
fordult minden népnél. A Genesis (24, 65.) szerint 
Rebekka, látván Izsákot, palásttal födte le magát, mert 
azon idők szokása szerint az eljegyzett nő csak akkor 
láthatta födetlen arczczal jegyesét, ha már vele összekelt. 
Tertullian De velandis Virginibus könyvében általában 
inti a nőket, hogy fátyolt használjanak. „Indue armatu-
ram pudoris, circumduc vallum verecundiae, murum 
sexui tuo strue, qui nec tuos emittat oculos, nec admit-
tat alienos." 

6) Synodus Exoniensis 1287. Glossarium Caroli Du 
Fresne. 
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Igy például a canterbury-i Tivadar-ról 
nevezett» poenitentiale XIV. fejezetében „De 
poeniteniia nubentium specialiter" czimen ezeket 
rendeli: „In primo coniugio presbyter debet 
missam cantare et benedicere ambos et postea 
abstineant se ab ecclesia 30 diebus, quibus 
peractis poeniteant 40 diebus et vacent orati-
oui et postea communicent cum oblatione." ') 

A Cummean püspökről nevezett bűnbánati 
könyv szórói-szóra ismétli canterbury-i Tivadar 
poenitentialéja most idézett szavait.8) Mind 
két bűnbánati könyv a 7. vagy 8. század-
ból való. 

Sehol nincs szó gyónásról. Az áldozást 
emliti mindkét bűnbánati könyv: „communicent 
cum oblatione." 

Nagy hibásan Ítélnők meg tárgyunk érde-
kében, ezen most idézett helyeket, ha a mai 
álláspontra helyezkednénk és a jelenlegi fegyel-
met tartanok ez ügyben irányadónak. 

Első sorban azt kell tudnunk, hogy helyesen 
megitélhessük az idézett helyeket, hogy az egy-
ház már kezdettől fogva ugy tekintette a sz. 
misét, mint a mely középpontja minden isteni-
tiszteleti ténykedésnek, alapja és kútfeje minden 
áldásnak és kegyelemnek. Ez okon hajdan az 
egyház misével kapcsolta össze a szentségek és 
szentelmények kiszolgáltatását. Ma is tényleg 
mise közben adja föl az egyház az egyházirend 
szentségét. Ma is tényleg nagycsötörtökön mise 
közben végez szentelményeket, szenteli az ola-
jokat. 

Igy történt, hogy idézett helyeink szerint 
misével kapcsolatosan áldotta meg az egyház a 
házasságot. De a régi fegyelem szerint mindazok, 
kik megjelentek a sz. misén, az Ur asztalához is 
járultak mindannyiszor. Ez rendesen és közön-
ségesen történt igy. Még sz. Jeromos idejében 
is szokásban volt Rómában a mindennapi áldo-
zás. '') Minden ember maga gondoskodott a maga 
áldozási anyagáról. Egész a X-ik századig min-
denki, a ki misére ment, áldozati adományt ho-
zott, melynek csekély részét áldozásra fordította 
a régi egyház, a többit szeretet-lakomákra, az iste-
ni tisztelet fényének emelésére és a papság 
eltartására. 

7) Schmitz, Die Bussbücher, 535. 1. 
8) Ugyanott, 649. 1. 
'0 Epistola 5. ad Pammachium : „Scio hanc esse 

Romae consuetudinem, ut Fideles semper Christi corpus 
accipiant, quod nec reprehendo, nec probo." 

Midőn tehát idézett helyeink emlitést tesznek 
oblatiókról, ezzel egyúttal közvetve azt is jelzik, 
hogy a jegyesek az Ur asztalához is járultak. 

Nem ugy áll a dolog a gyónással. 
Kezdetben naponkint járultak a hivnek az 

Ur asztalához, a nélkül, hogy naponkint vagy 
csak hetenkint is gyóntak volna. A gyónást ren-
desen a nagyböjt elején végezték10) Hilarius püs-
pök szerint csak az ne járuljon az Ur asztalá-
hoz, a kinek oly nagy bűnei vannak, melyek 
kiközösítik az egyházból. „Si non sunt tanta 
peccata, ut excommunicetur quis, non se debet 
a medicina corporis et sanguinis Domini sepa-
rare." ") 

Sz. Ambrus szerint „a ki mindig vétkezik, 
annak mindig használnia kell az Oltáriszentség 
gyógyitószerét." 

Sz.-Agoston feltétlenül se nem dicsérte, se 
nem rosszalta a mindennapi áldozást; arra azon-
ban buzdította a keresztényeket, hogy minden 
vasárnap áldozzanak. í3) 

Sz. Tamás szerint nem mindenkinek hasznos 
naponkint az Oltáriszentséghez járulni, mivel 
nincs meg mindenkiben az ezen szentséget any-
nyira megillető tisztelet és áhitat. De a ki min-
dennap elkészül e szentség vételére, dicséretes, 
ha mindennap magához veszi azt. Mert sz. Ágos-
ton figyelmeztet ugyan : „Accipe quotidie, ut quo-
tidie tibi prosit" de hozzá is teszi: „ S i c vive, ut 
quotidie mer ear u accipere." J4) 

A mint ezen helyekből kiderül, kezdetben 
az áldozás nem volt kapcsolatos gyónással, miként 
ezt most tudjuk. Az áldozás a keresztény köz-
séghez való tartozásnak külső jele volt. Ezért 
nevezték communiónak. A miértis azt rendelik 
az apostoli kánonok, hogy ki kell zárni az egy-
ház kebeléből azokat, a kik eljönnek a temp-
lomba, de nem áldoznak.15) Sz. Tamás is ezt az 
álláspontot védi Summa Theologicájában. 

10) „Praemonere debet sacerdos omnes christianos 
sacris scripturarum testimoniis, quatenus in capite ieiunii 
ad veram confessionem accédant." Codex Vallicellan. 
Schmitz idézett műve 87. 1. 

Distinct. II. c. 15. De consecratione. 
12) Ugyanott. „Si, quotiescunque effunditur sanguis 

Christi, in^ remissionem peccatorum eífunditur, debeo 
ilium semper accipere, ut semper mihi peccata dimittan-
tur. Qui semper pecco, semper debeo habere medicinám." 

1S) Ugyanott, c. XIII. 
14) S. Thomas, Summa Theol. De Eucharistia, 

quaestio 80. art. 10. Idézett kiadás, vol. 5. p. 498. 
15) Can. Apóst. X, de consecrat. dist. I. c. 62. 

Anacletus pápa pedig azt mondja: „Peracta consecra 
tione omnes communicent, qui noluerint ecclesiasticis 
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Sz. Tamás szerint ugyanis minden keresz-
ténynek joga van az Oltáriszentséghez és pedig 
a keresztség alapján. Ezen jogától csak köztudo-
mású ok miatt szabad a keresztényt megfosz-
tani.16) Természetes, hogy sz. Tamás e mellett 
éles különbséget tesz az Oltáriszentség hatására 
nézve. Mert — úgymond — az Oltáriszentség 
Krisztus misztikus teste, corpus Christi mysticum, 
quod est societas sanctorum. A ki tehát magához 
veszi ezt a szentséget, ezzel azt jelzi, hogy Krisz-
tussal és Krisztus testének tagjaival egyesült. 
Ezen egyesülés azonban csak élő hit alapján 
lehetséges. De a súlyos bűnnel terhelt embernek 
nincs élő hite. Világos tehát, hogy a ki súlyos 
bűn állapotában magához veszi az Oltáriszent-
séget, hazudik és szentségtörést követ el és azért 
halálosan vétkezik.17) 

Ebből nem az következik — jegyzi meg sz. 
Tamás — hogy a pap tagadja meg a titkos bű-
nöstől — ha az Ur asztalánál jelentkezik — 
Krisztus testét. Mert igaz, úgymond, hogy ma-
gára a bűnösre sokkal rosszabb, ha súlyos bűn 
állapotában magához veszi az Ur testét, mint az, 
hogy rossz hirbe jő, ha a pap megtagadja tőle 
az Ur testét. De a papra sokkal rosszabb, hogy 
súlyos bűnt követ el azzal, hogy igazságtala-
nul rossz hirbe keveri a szentség megtagadásá-
val a titkos bűnöst, mint ha megáldoztatja a 
titkos bűnöst, a ki ezzel tetézi bűnét. Mert nem 
szabad halálos bűnt elkövetnünk, hogy mást ha-
lálos bűntől megszabadítsunk. Mivel már szent 
Ágoston figyelmeztet: „Periculosissime admitti-
tur haec compensatio, ut nos facimus mali ali-
quid, ne alius gravius malum faciat." l8) 

Idővel sok helyen csökkent a buzgalom. 
Meit már a VI. században megparancsolta a sy-
nodus Agathensis, hogy legalább a három kö-
zépponti ünnepén járuljanak a hivek az Ur asz-
talához. 

„Saeculares, qui in Natali Domini, Pascha 
et Pentecoste non communicaverint, Catholici non 
credantur, nec inter Catholicos habeantur." 19) 

carere liminibus; sic enim et Apostoli statuerunt, et s. 
romana tenet ecclesia." Dist. II. c. 10. de consecrat. Anac-
letus pápa az első században élt 78 —91-ig. 

16) „Quilibet christianus, ex hoc ipso, quod est 
baptizatus, est admissus ad dominicam mensam. ideo non 
potest ei ius hoc tolli, nisi pro aliqua causa manifesta." 
Articulus 6. quaestio 80. De Eucharistia. 

1T) Articulus 4. quaestio 80. De Eucharistia. 
18) Articulus 6 quaestio 80. De Eucharistia. 
19) C. 19. Dist. II. De consecratione. Gratian, Fabian 

pápának (236—250) tulajdonitja ezt a rendelkezést, hogy 

A már előbb emiitett és canterbury-i Tiva-
dar püspökről nevezett bűnbánati könyv szerint 
még a VII. és VIII. században is: 

„Graeci omni dominica communicant, clerici 
et laici, et qui tribus dominicis non communi-
caverit, excommunicatur. Romani similiter com-
muniai nt, qui volunt, qui autem noluerint, 
non excommunicantur . . . Confessio autem soli 
Deo agatur, licebit, si necesse est."20) 

A tizenharmadik században már annyira 
megfogyatkozott volt a buzgalom, hogy az egy-
ház a IV. lateráni zsinaton (1215) elrendelte, 
hogy a hivek évenkint legalább egyszer gyónják 
meg bűneiket és legalább húsvétkor vegyék ma-
gukhoz az Oltáriszentséget. 

„Omnis utriusque sexus fidelis, postquam 
ad annos discretionis pervenerit, omnia sua pec-
cata confiteatur fideliter, saltern semel in anno 
proprio sacerdoti . . . suscipiens reverenter, ad-
minus in Pascha, Eucharistiae sacramentum." 

Tehát a 13. században sem volt a gyónás 
és áldozás kapcsolatos oly értelemben, miként a 
hivek ma közönségesen gyónásuk után szoktak 
áldozni. 

A 'rienti zsinat magáévá tette a IV. late-
ráni zsinat határozatát ugy a gyónás, mint az 
áldozásra vonatkozólag azzal a különbséggel, 
hogy a gyónásnak is megjelöli az idejét üdvös-
nek nevezvén a szokást nagyböjtben végezni a 
gyónást. Sess. 14. cap. 5. 

„Si quis negaverit, omnes et singulos Christi 
fideles utriusque sexus, quum ad annos discretio-
nis pervenerint, teneri singulis annis saltern in 
Paschate ad communicandum iuxta praeceptam 
s. matris Ecclesiae, anathema sit." 2i) 

„Si quis dixerit ad confessionem non teneri 
omnes est singulos utriusque sexus fideles iuxta 

évenkint legalább háromszor áldozzanak a hivek. Es tény-
leg az egyház törvénytárában (dist. II. de Consecrat. cap. 
16.) Fabian pápa neve alatt hozza azt Gratian. Bizonyára 
Gratian után indulva sz. Tamás is Summa Theologica-
jában az Oltáriszentségről szóló részben (articulo X. Quaest. 
80.) szintén Fabian pápának tulajdonitja ezt a rendelke-
zést. „Diminuto fervore fidei Fabianus Papa, Deer. cap. 
XVI. De consecr. dist. II . induisit, ut „si non frequen-
tius, saltem ter in anno omnes communicent. sc. in Pascha, 
Pentecoste et Natali Domini." De már a tudós Van-Espen 
megjegyzi, hogy helytelenül tulajdonitja Gratian ezt a 
rendeletet Fabian pápának, mert tény, hogy a harmadik 
század közepe táján, a mikor Fabian pápa élt, „fervente 
adhuc antiqua nascentis Ecclesiae devotione, non ter in 
anno sed quotidie communicarunt fideles." lus Eccl. Pars 
sec. Cap. III. De Communione Paschali. 

20) Schmitz, Die Bussbücher, 534. S. 
21) Cone. Trid. sess. 13. canon. 9. 
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roagni côneilii Lateranerisis constitutionem semel 
in anno, et ob id soadendum esse Christi fideli-
bus, ut non confiteantur tempore Quadragesimae, 
anathema sit." 

A 22. ülésben (cap. 6.) azon óhaját fejezte 
ki az rgyház; vajha a hivek minden egyes mi-
sében ne csak lelkileg áldoznának, hanem való-
ban járulnának az Ur asztalához. 

E szerint a hivek buzgalmához képest, kü-
lönösen három időszakot különböztetünk meg 
az áldozásra nézve. Az ősegyházban, midőn lán-
goló volt a hivek buzgalma azt rendelte An&klet 
pápa (78—91), hogy mindennap járuljanak a 
hivek az Ur asztalához. A VI. században azt 
rendelik a zsinatok, hogy legalább a három fő-
ünnepen ; III. Incze pápa pedig azt rendelte a 
IV. lateráni zsinaton 1215-ben, hogy évenkint 
legalább egyszer vegyék magukhoz a hivek az 
Oltáriszentséget, húsvétkor. 

Ezen előzmények után egészen következetes 
és múltjához hű az egyház eljárása, midőn a 
trienti zsinaton (sess. 24. de Reform. Matrimonii 
capite I-o) a házasságot megelőzőleg ugy ren 
delkezett a jegyesek gyónása- és áldozásáról, a 
mint rendelkezett. 

(Folytat juk.) Dr Böhm János. 

B E S Z É D , 
melyet a budapesti királyi tudomány-egyetem újjáalakítá-
sának CXVII. évfordulója alkalmából 1897. évi május hó 
13-án tartott ünnepélyes közülésen mondott Bognár István 

e. i. rektor. 
(Folytatás.) 

Áttérve a világi hatalomról szóló tanra, szerző na-
gyon elszörnyüködik azon. hogy az ál lamhatalmat is 
Istentől származtatja. De ezen nincs mit szörnyűködni. 
Midőn az egyház az isteni jogot hangozta t ja , távolról sem 
akarja azt mondani, hogy ezen vagy azon személynek, 
ennek vagy annak az uralkodó családnak, közvetlenül 
maga az Isten adta a ha t a lma t ; jól tudja, hogy a főha-
talom birtokosai, nem ritkán meg nem engedett módon, 
tilos eszközökkel szerezték azt meg kezdetben maguknak. 
Jelzett szavakkal tehát csak azt akar ja mondani, hogy az 
államhatalom léte, nem f ü g g az emberek akara tá tó l ; az 
áll am nem emberi mű, hanem oly parancsoló természeti 
szükség kielégítése, mely, ha tekintetbe -nem vétetik, az 
emberi nem elenyésztét idézné elő. Az ember ugyanis 
természeténél fogva társadalmi lény. Elszigetelve, mássali 
szövetkezés nélkül még csak élelmét s egyéb anyagi 
szükségleteit sem képes megszerezni, annál kevésbbé szel-
lemi tehetségeit kifejleszteni, és sokkal nagyobb szüksége 
van neki a társaséletre, mint akár az ál latoknak. Mert 

22) Sess. 14. can. 8. 

mig az állatokat illetőleg lá t juk, hogy maga a természet 
eléggé gondoskodott táplálkozásukról és ruházat jukról , 
ellátva azokat a szükséges eszközökkel, hogy védhessék 
magukat ellenségeikkel szemben, f o g a k a t , karmokat , 
szarvakat, vagy legalább gyors lábakat adva nekik e 
végre ; és mig az állatok természeti ösztönüknél fogva 
fölismerik mind azt, a mi nekik hasznos vagy káros, igy 
pl. a juh természetesen tudja , hogy a farkas ellensége, 
sok állat ösztönszerűleg ismeri a növényeket, melyek neki 
orvosságul szolgálhatnak, s más egyéb, az élethez szük-
séges dolgokat, — addig az embertől mind ezen eszkö-
zöket megtagadta a természet. Cserébe észt ado t neki, 
melylyel felismerheti szükségleteit és kezének segélybe 
vételével ki is elégitheti azokat. Csakhogy eszünk kez-
detben nincs kifejlődve, hanem lassanként és fokozatosan 
fejlődik. Azért az embernek már önfentartási ösztönből 
másokkal kell egyesülni, társokkal kell élnie, hogy egy-
mást kölcsönösen segitsék s megosztva maguk közt a 
munkát , egymás javát előmozdítsák. 

De, ha természeti szükség, hogy társaságban éljen 
az ember, akkor kell köztük 1er ni valakinek, ki a töme 
get kormányozza, a társadalom tagjainak kölcsönös viszo-
nyát törvény által szabályozza, a törvények végrehaj tását 
szorgalmazza, és azok megsértése esetén, a bíráskodást 
gyakorol ja . Ily erő, hatalom, tekintély nélkül, állandó 
társaságban élő embereket még csak képzelni sem lehet. 
Mert ily közhatalom nem létében, az ember kizárólag 
csak saját javát tar taná szem előtt, csak a magánérdeket 
ismerné el szabályzónak. S mi lenne az eredmény ? E ' len-
tét és küzdelem az egyedek közt, az erő jogának az 
uralma, s végre az emberi társadalom felbomlása. Vilá-
gos ebből, hogy az ál lamhatalom, mely az ember ter-
mészetével szükségképen össze van kapcsolva, attól ered, 
ki az ember természetét alkotá s belsejébe a társaság 
iránti előszeretetet oltá, t. i. Istentől. A hatalom tehát Isten-
től van, de nem egyszersmind azon személy kijelölése, 
mely a hata lmat bir tokolja. Ennek, valamint a hatalom 
formájának megválasztása, gyakorlásának módja és jog-
körének meghatározása, a társadalomra van bizva. Ugy 
hiszem, ezen elmélet előnyösen kiállja az ál lamhatalom 
eredetéről eddig fölállitott elméletek bármelyikével az 
összehasonlítást, és abban nincs semmi, a min el kellene 
szörnyűködni. (Vége köv.) 

Szent Adalbert kilenezszázados jubileumán 
egyházi beszéd. 

— Mondotta Esztergomban 1897. május 2 án gr. Széchenyi 
Miklós jaálci apát. — 

(Vége.) 

Az egyház, a fegyver, a fellázadt érzelem, a szen-
vedélyek daczára is az, a mi volt, azt tanítja, a mit 
Krisztus Urunk és az apostolok hirdettek ; szent félelem-
mel borul junk le az isteni bölcsesség előtt, "és ismerjük 
el, hogy az egyház tana csak is teri mű lehet, emberi 
alkotás ennyi támadással szemben régen elenyészett 
volna már ! 

Az egyház emberekből áll, emberek kezébe van 
letéve az Isten igéje, sőt kimondhatjuV, hogy csak 
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egy, egyetlen egy emberi lényre van bizva az egyház 
tanának változatlan megőrzése. Egy emberre, ki az igaz 
tan változhatatlan voltának mintegy megtestesülése, az 
egyház fejére, a pápára. 

Senki sem ment a tévelytől, tévedhet mindenki ; 
tévedtek a bölcsek, lángelmék, tévedtek a hatalmasok, a 
fejedelmek, tévedtek az egyház szolgái is ; de Krisztus 
helytartója a pápa, habár halandó, gyarló ember ő is, 
mint az egyház feje. midőn az isteni igazság, hit és 
erkölcs tanait hirdeti, nem tévedhet, nem tévedett még 
és nem fog tévedni soha ! 

Es annak, hogy az egyház tana, amint eddig 
változatlan maradt, úgy változhatatlan marad a világ 
végéig, azon, 19 század története által igazolt igazság 
képezi biztositékát, hogy a pápa csalhatatlan és hogy Sz. 
Péter utódainak, az örök igazság ezen csalhatatlan őrei-
nek sora meg nem szakadt és soha meg nem szakadhat. 
Megszűnhetnek, a mint meg is szűntek egyes országok, 
nemzetek egyházai, megszűntek apostoli, püspöki székek, 
de Sz. Péter széke nem marad utód nélkül. Mindig pápa 
fogja követni a pápát, kézről-kézre adva a tévedés nél 
kül megőrzött isteni tant, egész a világ végéig. 

Nézzük, a pápák mint következtek egymásután; 
Sz. Pétertől, dicsőségesen uralkodó szent atyánkig, XIII. 
Leo pápáig, a pápák sora nem szakad' meg. Olyan ez a 
sor mint az óriási láncz, mely az egész egyház gépezetét 
mozgatja; csak egy szeme hulljon ki és a láncz lesza-
kad, maga alá temetve, amit eddig tartott és mozgatott. 
De meg nem szakadhat, mert Isten igéretét birjuk. 

Tudták ezt az egyház ellenségei s azért, minden 
hatalom, mely az egyház megingatására indult, először 
az egyház fejére zuditotta erejét. Ellene indult a fegy-
veres hatalom, ő ellene irányozták nyilait az eretnekek 
és szakadárok, a szenvedélyek árja is Sz. Péter szikláját 
törekedett alámosni. Igy folyt az egyenlőtlennek látszó 
harcz századokon át, az a harcz, a melyben egy embert 
látunk küzdeni a világ és minden hatalmassága ellen. De 
nem sikerült és nem sikerülhet őt megdönteni : mert 
állaua bár egyedül az egész világgal szemben, ő az 
erősebb fél, mert nála van letéve az igazság, s az 
igazságot az Isten védi ! 

Es midőn a világi hatalmától megfosztott pápa 
elhunyt és ellenei azt hitték, hogy vele az utolsó pápa 
sirba szállt, csak rövid néhány nap alatt ismét be van 
töltve a pápai szék. Es bámulatos bölcsességgel, támo-
gatva, Isten kegyelméből, dicsőn uralkodik Sz. Atyánk. 

Tizenkilencz század viszontagságai után, ma ő 
is azt tanitja, amit Krisztus Urunk, amit Sz. Péter, amit 
azóta az egyház szüntelenül és változás nélkül tanitott, 
hirdetti ma is, mint akkor, az örök, a változatlan, isteni 
igazságot. 

Kilenczszáz évvel ezelőtt, itt e helyen már ragyo-
gott a szent, kereszt jele és küzdött az egyház a pogány-
ság ellen, mely meg nem adta magát, mig vért nem 
ontot r. De mintha a vértanuk vére megtermékenyítette 
volna a földet is, meghajolt a nép az igazság előtt és 
kereszténynyé lett a magyar. Habár ezer éves múltjában 
a nemzet több mint kilenczszáz évig volt keresztény, ez 

országban is sokat szenvedett, sokat vérzett az egyház. 
Sújtotta őt a fellázadt pogányok, majd a tatárok, a 
törökök fegyvere. Az országgal együtt a magyar egyház 
nagv része a török betörésének áldozata lett. Elpusz-
tultak templomai, iskolái, intézetei, az ország nagy 
részében a kereszt helyét a félhold foglalta el. Később 
vallási villongások feldúlták az ország s az egyház 
békéjét. A protestantismus sajnálatos gyorsasággal ter-

' jedt és hol jó szóval nem lehetett, fegyverrel hódított 
tért. Az egyház és szent dolgai, nálunk is sokat szen-
vedtek a féktelen szenvedélyek pusztítása alatt. Nem-
zetünk történelmében ennek sok szomorú példáját talál-
juk. A magyarok ősi bűne a pártoskodás alatt, sokat 
szenvedett és szenved az egyház. Mikor kicsinyes érde-
keknek feláldozták a legszentebbet, a vallást, a legiga-
zabbat, a hitet, mikor személyes előnyök szolgálatába 
kivánták hajtani az egyházat, anyagi haszonra fel akarták 
használni magát az Istent, mikor kiűzték a vallást a 
helyről, mely őt megilleti és oda hurczolták a hová 
nem való ! 

Sión hegyéről még ma is világit a kereszt, világit 
onnan, a h">vá azt Sz. Adalbert először ez ország föld-
jébe tűzte. Még nem szűnt meg ragyogni, mert most is 
azt az igazságot tanitja az egyház, a melyet Sz. 
Adalbert hirdetett. S adja az ég, hogy az az egyház, 
mely több mint kilencz század tusáit győzelmesen kiállta, 
leküzdje azt is, mit számára rejt a jövő. 

Jöhetnek még nehéz, jöhetnek még vészes, vég-
zetes idők. De bizzunk Istenben és kérjük tőle, hogy e 
helyről Isteu igaz igéje hirdettessék, mig magyar lakik 
ezen ország határai között. Hisz első szent királyunk a 
Boldogságos Szent Szűi pártfogásába ajánlotta az 
országot; hisz az egyház ma is az igazságot hirdeti. Es 
ha meghajolt a pogány magyar a kereszt előtt és befo-
gadta az igazságot, n^m fogja magától elvetni az egyház 
ugyanazon tanát a kilencz századon át keresztény magyar, 
mert e tan isteni, változatlan és igaz. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Budapest, május 20. XIII. Leo pápa tanítása a 
Szent-Lélekről. — 

Sok nagy dologról beszélt XIII. Leo pápa, mióta 
Krisztus egyházát kormányozza, az emberiségnek, még 
pedig mindig felségesen. Most tűnik ki csak, hogy végtelen 
sokat felölelő tanitásaa hiányos lett volna, ha ki nem adja ezt 
az enczyklikát, ha nem szól a Szent-Lélekről, — az egy-

' ház éltető lelkéről, Krisztus megváltó művének betetőző-
jéről és őréről, a keresztény lelki élet titkos intézőjéről 

I és vezetőjéről. 
Ma, midőn a dogmatika, a keresztény életbölcseség, 

; a lelkipásztorság és egyházi kormányzás nézőpontjáról 
örökbecsű mystikus jiápai körlevél szövegének közlését 
megkezdjük, annak könnyebb megérthetése czéljából hasz-
nos dolgot vélünk cselekedni, ha annak fenséges tar-
talmából kivonatot készítünk és vázlatot terjesztünk t. olva-
sóink elő. Az egészet I—IV. szakaszra osztjuk. 

I. Azon kezdi, hogy Jézus Krisztus megváltói műkő-
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désének mi volt a végczél ja? Az, hogy az emberek része-
süljenek a „boldog élet örök dicsőségében" ; közvetetlen 
czélja pedig az : hogy az emberek a földi élet folyása alat t 
isteni kegyelemből fakadó életet éljenek, mely végezetül 
„a mennyei életben viruljon ki." E végett hívott meg az 
isteni megváltó minden embert, minden nemzetet az 
egyház kebelébe. Ugyanaz az isteni megváltó, isteni 
eltökélések alapján, a megváltás müvének befejezését, va-
gyis inkább végrehajtását a Szent-Lélekre bizta. Azért, 
miután ő maga visszaszállt a mennyekbe, elküldte a maga 
Lelkét, hogy ez, az „imádkozó, vigasztaló, parancsoló", 
az üdvözités isteni munkájá t a lelkekben folytassa és 
befedezze. A pápa Krisztus látható helytar tója a földön. 
Illik tehát, hogy Krisztus példáját kövesse. Azért XIII Leo 
pápa, minthogy földi letének ha tárnapjá t közeledni lát ja , 
a Szent-Lélek oltalmába, érlelő, termékenyitő kegyelmébe 
ajánlja, a mit pápaságának kezdete óta apostoli munkálkodá-
sának során tet t vagy megindított . Hogy czélt érjen, jónak 
lát ja a püspökök figyelmének és közrtműködésének felhí-
vásával az összes anyaszentegyházat buzdítani a Szent-
Lélek mennél tökéletesebb megismerésére és mennél buz-
góbb tisztelésére. Teszi ezt éppen pünkösd napja aikal-
mából, mert ez az ünnep van rendelve arra, hogy a 
Szent-Léleknek az egész egyházban és minden egyes hivő 
lélek mélyén rejlő csodalatos erejéről és működéséről 
elmélkedjünk. 

II. Mielőtt magáról a Szent-Lélekről szólna, a Szent-
Háromság t i tkát — „érinti." Az „uj szövetség veleje," a 
titkok titka, minden más t i toknak forrása és feje — a 
Szent-Hárzmság, melynek megismerése és szemlélése vé-
gett adott az Isten az égben az angyaloknak, a földön 
az embereknek létet, s a melynek az ó-szövetségi homá-
1} os előjelzés után világosabb feltüntetése végett az em-
beriség előtt, szállt le a második isteni személy a tőidre, 
hogy kibeszélje a nagy istenség t i tkát , a melyről aq. sz. 
Tamás szent Ágoston után azt mondja, hogy mikor a 
Szent-Háromságról beszélünk, vigyázni és szerenyeknek 
kell lennünk, mert a mint sz. Ágoston mondja, sehol 
sincs nagyobb veszély a tévedésre, sehol az ember nehe-
zebben nem talál el valamit, de sehol egyszersmind nem 
gyümölcsözőbb az eltalálás, mint ebben a t i tokban. A 
veszély pedig abban rejlik, ha akár a hitben, akár a tisz-
teletben, vagy a személyeket összezavarjuk, vagy az egy 
természetet megosztjuk. A kath. hit abban áll, hogy egy 
Istent Háromságban és Háromságot egységben imádjunk. 
Azért, mikor XII. Incze pápától azt kértek, hogy az 
Atya ünneplésére külön tiszteletet rendeljen, ö azt meg 
tagadta. Es hogyha némely napokon a megtestesült 
Ige némely t i tkát ünnepeljük, azért magát az Igét, 
isteni természete szerint, külön ünneppel sose ünnepeljük. 
Pünkösd napja is nem arra vau rendelve, hogy a Szent-
Leiket magában dicsőítsük, hanem, hogy tiszteljük az ő 
eljövetelét vagyis külső küldetését, a mi az Atya és Fiu 
együttes műve. Mindez bölcsen van igy rendelve, ne-
hogy valaki a szemely^k különbözéséből az isteni lényi-
ségbe vigyen be megkülönböztetést. Az egyház is, hogy 
fiai hitének épséget megőrizze, a Szent-Háromság ünne-
pét alapította, melynek XXII . János egyetemes megtar -
tását rendelte el. Ez volt a czélja a trinitáriusok szerzete 

megerősítésének is. Egyébiránt is minden tisztelet az an-
gyalok, a szentek, a B. Szűz, Krisztus iránt — a Szent-
Háromságra háramlik és esik vissza Az oly imákban, 
melyeket egy személyhez intézünk, a többiről is említést 
teszünk ; a zsoltárok és hymnusok végén az Atyát, és a 
Fiút és a Szent-Leiket együtt dicsőitjük ; az áldáso-
kat, szertartásokat, szentségek kiszolgáltatását a Szent-
Háromsághoz való esdeklés kiséri és zárja be. Er re az 
eliárásra figyelmeztetett már szent Pál apostol, midőn 
azt mondja, hogy „Őtőle, és Őáltala és Őbenne vannak 
mindenek. Őneki legyen dicsőség mindörökké." (Rom. 11, 
36 ) Miben a három személy egy istenségének, egy 
Istenül való dicsőítésének kötelessége van kihirdetve. A 
mily gondot fordít az egyház BZ Isten egységének elis-
mertetésére, épp oly gondot fordít a személyek különb-
ségek feltüntetésére. Azért az egy Istenségnek ama 
műveit, melyekben hatalom nyilvánul, az Atyának, 
melyekben bölcseség tündöklik, a Fiúnak, melyekben 
szeretet ragyog, a Szent-Léleknek szokta tulajdonitani. 
Nem azért, mintha valamennyi isteni tökéletesség és vala-
mely személy által végzett külső munka az isteni 
személyeknek nem közös tulajdonsága és munkája volna, 
hanem mivel ha némely isteni működést a személyi 
tulajdonságokkal összehasonlítunk, akkor amaz és ezek 
között mintegy rokonságot találunk, és azért a Szent-
Háromságnak ilyen közös működését rokon személyi 
tula jdonságok kapcsán egyes személyeknek tulajdoní t juk, 
appropr iá l juk . Igy mivel az Atya Isten az istenségben 
az egész istenségnek az elve, azért a teremtésnek, a meg-
váltásnak és megszentelésnek is ő az elve, mintegy ki-
indulás pont ja . „Őtőle •— vannak mindenek." Hasonlóan, 
mivel a Fiu Ige, az Isten képe : azért ő mindeneknek 
előképe, eszménye, melyekből alak, szépség, rend, össz-
hang ömlik szét. Őáltala vannak mindenek." Éppen igy 
a Szent-Lélek mindeneknek végczélja ; és minthogy a 
végczél minden akara to t mozgat és benne minden akara t 
megnyugszik, azért a Szent-Lélek is, mint az Atya és 
Fiu kölcsönös szeretete, az emberek üdveért való titkos 
működésében hatalmas és gyengéd mozgatásával min-
deneket betöl t és teljességre vezet. „Őbenne vannak 
mindenek." 

Ezzel záródik a pápa tanitása a Szent-Háromságról . 
Következőkben átmegy a Szent-Lélek ismertetésére. 

(Yége köv.) 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izébe» igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj éleire keltő szelle-

mében. 

A. l eg fe l sőbb kir. leirat, 
mely a katholikus autonomiai kongresszus összehívása iránt 

intézkedik. 
F. hó 19-én a hivatalos lapban a következő leg-

kegyelmesebb kir. leiratot közié: 
Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
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terem előterjesztésére az 1870. évi október hó 
20-ára egybehívott kongresszust befejezettnek 
nyilvánítva, megengedem, hogy a magyarországi 
katholikus egyház önkormányzatának szervezé-
sére jelen elhatározásom keltétől számitott hat 
hónapon belül, uj kongresszus hivassék egybe. 

A kongresszus egybehivásának módjára és 
munkálkodására nézve az 1895. évi november hó 
29-én kelt elhatározásomban foglaltak veendők 
irányadóul ; egyben felhatalmazom a bibornok-
herczegprimást, hogy most emiitett elhatározásom 
keretei közt a kongresszus egybehivása ós veze-
tése tekintetében a szükségeseket eszközölje; 
végre utasitom Ont, hogy ezen elhatározásomról a 
bibornok-herczegprimást haladéktalanul értesitse. 

Kelt Bécsben, 1897. évi május hó 14-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 
A királyi elhotározás szövege, melyet Wlassics mi-

niszter a képviselőház 1896. évi február 5-iki ülésén mu-
tatott a következő: 

Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
terem előterjesztésére a magyarországi katholikus 
egyház önkormányzatát szervező kongresszusnak, 
Általam későbben meghatározandó időben való 
megtartását megengedem s egyszersmind jóvá-
hagyom, hogy: 

1-ör ezen kongresszus ezúttal is az 1869. 
évi október hó 25-én kelt elhatározásommal 
helybenhagyott választási szabályzatban megha-
tározott módon alakuljon s hogy 

2. ezen uj kongresszushoz az 1870 — 71. évi 
kongresszus munkálata azzal küldessék vissza, 
hogy azt a változó viszonyokra való tekintettel, 
valamint az Engem megillető legfőbb kegyúri és 
felügyeleti jogok s a római katkolikus egyház 
szervezetének szigorú szem előtt tartásával, ujabb 
megfontolás alá vegye és kellő módositás után 
jóváhagyás végett újólag hozzám terjeszsze fel. 

Felteszem egyébiránt, hogy a fennemlitett 
1869-iki választási szabályzat csakis a szervező 
kongresszus alakulására szolgáland, mely kon-
gresszus a kérdéses autonómia szervezésének 
meghatározásával egyúttal hivatva leend ezen 
autonomiát képviselő testületnek mikénti alaku-
lását megállapitó szabályzatot előterjeszteni. 

Midőn végre a kongresszus megtartására 
kitűzendő időpontot, illetőleg további előterjesz-
tését a bibornok-herczegprimás meghallgatása 
után, annak idején elvárom, felhatalmazom önt, 
hogy adandó alkalommal a magyarországi katho-
likus egyház önkormányzatának ügyére vonatko-
zólag, az országgyűlés mindkét házában jelen 
elhatározásom értelmében kijelentéseket tehessen. 

Kelt Bécsben, 1895. évi november hó 29-én. 

Az utolsó püspöki konferenczia tudvalevőleg meg-
bízta Vaszary Kolos biboros hgprimást, hogy a kongresz-
szust egybehivása iránt intézkedő királyi rendelet vétele 
után, ő maga tűzze ki a kongresszus megtartásának 
határnapját. A püspöki karban elterjedt hirek szerint a 
kongresszus, a királyi rendeletben kitűzött hat hónapon 
belül, akkép fog egybehivatni, hogy a kongresszus szep-
tember végén vagy október elején kezdheti meg tanács-
kozásait. 

VEGYESEK. 
— Vaszary Kolos bibornok, f. hó 19-én, a buda-

vári Mátyás-templomban bérmált. Jelentkezett 1400 fel-
avatandó. Boltizár József püspök segédkezett a főpász-
tornak a bérmálásban. 

— 0 Connel Dánielnek tiszteletére az írek Rómában, 
az ír Collegium templomának falában, halálának félszázádos 
évfordulója * alkalmából, emlékkövet helyeztek el. Az 
emléken a következő felirat olvasható : 

Danieli 0' Connel — Kerry in Hibernia nato. A. 
MDCCLXXV — tum religiosae tum patriae libertatis — 
strenuo adsertori et vindici — qui — Romám Peregri-
natus id. Maj. MDCCCXLV1I — Genuae piissime obiit 
— Deo animam Hiberniae corpus reddens — cor Romae 
— Collegium Hiberniensium Urbanum — Leo XIII P. 
M. probante — post Annos L — festa funebria — E. P. 

— A szent Collegium legifjabb tagja Siciliano di 
Rende Kamill bibornok, beneventi érsek, meghalt. Még 
csak jun. 9-én lett volna 50 éves. 1877 ben, 30 éves ko-
rában már püspök volt, 32 éves korában, 1879-ben bene-
venti érsek lett. 1881—1887-ig, a legkényesebb időben, 
párisi nuntius volt „A legkényesebb időszakon át segí-
tette a pápát áthaladni." 

— A kit a hívei szeretnek. A római katholikus 
hivek igaz szeretete és ragaszkodása megható módon 
nyilvánult — amint nekünk írják — Iglón, f. hó 14-én, 
az ottani apátplébános névnapja alkalmával. Dr. Beer-
waldszky János iglói plébánost ugyanis névünnepének 
előestéjén a 60 tagból álló kath. vegyes dalkar esti 
zenével lepte meg. A plébánia hatalmas lépcsőcsarnoka 
ez alkalommal egészen megtelt hallgató közönséggel. 
Valóban szép látvány is volt a színes lanpiónokkal fel-
szerelt csoport, s valóban elragadó énekök, melyet 
Ebergényi M. karnagy vezetése alatt adtak elő tiszta 
harmóniával. Szép üdvözlő beszédet mondott Leszniczky 
János tanitó ez alkalommal, melyre az ünnepelt remek 
válaszban felelt. Másnap tisztelegtek a különböző egyletek 
és testületek. Igazán nagyon szép, ha a hivek ily ragasz-
kodással viseltetnek lelkipásztorukhoz, kiben atyjokat és 
vezéröket látják nemcsak a lelkiekben, hanem a politikai 
és társadalmi téren is. 

— Protestáns atyánkfiai az ő intelligentiájuk 
i f júságának protestáns szellemű neveléséhez igen komolyan 
kezdenek hozzálátni. A debreczeni ref. főgymnasíum-
mal kapcsolatban már a jövő iskolai évvel internátus 
lép életbe. Nekik már nemsokára lesz protestáns tud. 
egyetemük is. A miénk — hajh, az „régi dicsőség" 
csak, mely „késik az éji homályban." 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 8/..) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel ő frt. 

Szerkesztő lakása : 
ouua.pt;sii, 

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

küldemény czimzendő. 

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

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. 

Budapesten, május 26. 

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

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmek as t an >l>nán>/ofr : Sanctisssimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia PAPAE XIII. Epistola Encyclica de 
Spiritu Sancto. — Eqyházi, Tudósítás B u d a p e s t XIII. Leo pápa tanitása a Szent-Lélekről.— Katholikus Autonómia. A legutóbbi 
és a legközelebbi püspöki konferenczia ü kath. autonómiáról — Az esperesekhez, plébánosokhoz, segédlelkészekhez néhány testvéri szó 

az autonomia ügyében. — Hivatalos. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
E P I S T O L A ENCYCLICA 

DE S P I R I T U SANCTO. 

(Folytatás.) 

III. Rite igitur inviolateque custodito reli-
gionis studio, toti debito Thrinitati beatissimae, 
quod magis magisque in christiano populo 
aequum est inculcari, ad virtutem Spiritus Sancti 
exponendam oratio Nostra convertitur. — Ac 
principio respici oportet ad Christum, condito-
rem Ecclesiae et nostri generis Redemptorem. 
Sane in operibus Dei externis illud eximie prae-
stat Incarnati Verbi mysterium, in quo divina-
rum perfectionum sic enitet lux ut quidquam 
supra ne cogitari quidem possit, et quo aliud 

nullum humanae naturae esse poterat salutarius. 
Hoc igitur tantum opus, etsi totius Trinitatis 
fuit, attamen Spiritui Sancto tamquam proprium 
adscribitur: ita ut de Virgine sic Evangelia com- 
mémorent: Inventa est in utero habens de Spiritu 
Sancto, e t : Quod in ea natura est, de Spiritu 
Sancto est.1) Idque merito adscribitur ei qui 
Patris et Filii est Caritas; quum hoc magnum 
pietatis Sa,cramentum2) sit a summa Dei erga 
homines caritate profectum, prout Ioannes com-
monet: Sic Deus dilexit mundum id Filium suum 
unigenitum daret.3) Accedit quod natura humana 
evecta inde sit ad coniunctionem personalem cum 
Verbo: quae dignitas non ullis quidem data est 
eius promeritis, sed ex intégra plane gratia, 
proptereaque ex munere veluti proprio Spiritus 
Sancti. Ad rem apposite Augustinus : Iste modus, 
iniquit, quo est natus Christus de Spiritu Sancto, 
insinuât nobis gratiam Dei, qua homo nullis prae-
cedentibus meritis, in ipso primo exordio naturae 
suae quo esse coepit, Verbo Dei copularetur in 
tantam personate unitatem, ut idem ipse esset Filius 
Dei qui Filius hominis, et Films hominis qui£ilius 
Dei.*) Divini autem Spiritus operâ non solum 

_ M a t t h . I. 18, 20. 
2) I. Tim. III. 16. 
3) III . 16. 
4) Enchir. c. XXXX S. Th. 3-a, q. XXXII. 1. a. 

42 
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conceptio Christi effecta est, sed eius quoque 
sanctificatio animae, quae unctio in sacris libris 
nominatur:5) atque adeo cmnis eius actio prae-
sente Spiritu peragebatur, ej praecipueque sacrificium 
sui: Per Spiritum Sanctum semetipsum obtuïit im-
maculatum Deo."1) — Ista qui perpenderit, nihil 
erit ei mirum qu' d charismata omnia almi 
Spiritus in anima m Christi afflux érint. Namque 
in ipso copia insedit gratiae singulariter plena, 
quanto maximo videlico!; modo atque efficacitate 
haberi possit; in ipso omnes :?/DÍentiae scientiae-
que thesauri, gratiae gratis datae, virrates, dona-
que omnino omnia quae tum Isaiae oraculis 
nnnciata,8) tum significata sunt admirabili ea 
columba ad Iordanem, quum eas aquas suo Chri-
stus baptismate ad sacramentum novum conse-
cravit. Quo loco ilia eiusdem Augustini recte 
conveniunt : Absurdi&simum est dicere quod Chri-
stus, quum iam triginta esset anriorum, accepit 
Spiritum Sanctum, sed venit ad baptismum sicut 
sine pecccito, it a non sine Spiritu Sancto. Time ergo, 
scilicet in baptismate, corpus suum, idest Eccle-
siam, praefigurari dignatus est, in qua praecipue 
baptizati accipiunt Spiritum Sanctum. y) Itaque 
Spiritus Sancti et praesentia conspicua super 
Christum et virtute intima in anima eius, du-
plex eiusdem Spiritus praesignificatur missio, ea 
nimirum quae in Ecclesia manifesto patet, et ea 
quae in animis iustorum secreto illapsu exer-
cetur. 

Ecclesia, quae iam concepta, ex latere ipso 
secundi Adami, velut in cruce dormientis, orta 
erat, sese in lucem hominum insigni modo pri-
mitus dedit die celeberrima Pentecostes. Ipsâque 
die bénéficia sua Spiritus Sanctus in myst:co 
Christi corpore prodere coepit, ea mira effusione 
quam Ioël propheta iampridem viderat:10) nam 
Paraclitus sed it super Apostolos ut novae coronae 
spirituales per linguas igneas imponerentur capiti 
illorum.1}) Tum vero Apostolidé monte descende-
runt. ut Chrysostomus scribit, non tabulas lapi-
deas in mauibus portantes, sicut Moyses, sed Spiri-
tum in mente cir cum fer entes, et thesaurum quem-
dam ac fontem dogmatum et charismatum effun-

6>- Actor. X. 38. 
6) S. Basil, de Sp. S., c. XVI. 
7) Hebr. IX. 14. 
8; IV. 1; XI. 2, 3. 
9) De Trin. I XV. c. 26. 
10) II. 28, 29. 
n ) Cyr. hierosol. catecli. 17. 

dentes,12) — Ita plane eveniebat illud extremum 
Christi ad Apostolos suos promissum de Spiritu 
Sancto mittendo, qui doctrinae, ipso afflante, 
traditae completurus depositum : Adhuc multa 
habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo; 
quum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit 
vos omnern veritatem.l3) Hie enim cui Spiritus 
est veritatis, utpote simul a Patre, qui verum 
aeternum est, simul a Filio, qui Veritas est sub-
stantialis, procedens, haurit au utroque una cum 
essentia omnem veritatis quanta ast amplitudi-
nem : quam quidem veritatem impertit rc largi-
tur Ecclesiae, auxilio praesentissimo providens 
ut ipsa ne ulli unquam errori obnoxia sit, ut-
que divinae doctrinae germina alere copiosius in 
dies possit et frugifera praestare ad populorum 
salutem. Et quoniam populorum salus, ad quam 
nata est Ecclesia. plane postulat ut haec munus 
idem in perpetuitatem temporum persequatur, 
perennis idcirco vita atque virtus a Spiritu 
Sancto suppetit, quae Ecclesiam conservât auget-
que : Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum 
dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, Spi-
ritum veritatis.u) Ab ipso namque episcopi con-
stituuntur, quorum ministerio non modo filii 
generantur, sed etiam patres, sacerdotes videli-
cet, ad earn regendam enutriendamque eodem 
sanguine quo est a Christo redempta: Spiritus 
Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, 
quam acquisivit sanguine suo.r°) Utrique autem, 
episcopi et sacerdotes, insigni Spiritus munere 
id habent ut peccata pro potestate deleant, se-
cundum illud Christi ad Apostolos : Accipite Spi-
ritum Sanctum ; quorum remiseritis, peccata, remit-
tuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt.1(l) 
Porro Ecclesiam opus esse plane divinum, alio 
nullo argumento praeclarius constat quam cha-
rismatum quibus undique ilia ornatur splendore 
et gloria; auctore nimirum et datore Spiritu 
Sancto. Atque hoc affirmare sufficiat, quod quum 
Christus caput sit Ecclesiae, Spiritus Sanctus sit 
eius anima: Quod est in corpore nostro anima, id 
est Spiritus Sanctus in corpore Christi, quod est 
Ecclesia.17) — Quae ita quum sint, nequaquam 
comminisci et expectare licet aliam ullam am-

12) In Matth, hom. I. II. Cor. III. 3. 
13) loan. XVI. 12, 13. 
14) Ib. XIV. 16, 17. 
15) Act. XX. 28. 
16) Ioann. XX. 22, 23. 
17) S. Aug. serm. CLXXXVII de temp. 
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pliorem uberioremque divini Spiritus manifesta-
tionem et ostensionem quae enim nunc in Ecclesia 
habetur, maxima sane est, eaque tamdiu mane-
bit quoad Ecclesiae contingat ut, militiae emensa 
stadium, ad triumphantium in caelesti societate 
laetitiam educatur. 

Quantum vero et quo modo Spiritus Sanctus 
in animis singulorum agat, id non minus ad-
mirabile est, quam quam intellectu paulo est 
difficilius, eo etiam quia omnem intuitum fugiat 
oculorum. — Haec pariter Spiritus effusio tan-
tae est copiae, ut Christus ipse, cuius de mu-
nere proficiscitur, abundantissimo amni similem 
dixerit, prout est apud Ioannem : Qui credit in 
me, sicut dicit Scriptura, flumina de ventre eins 
-fluent aquae vivae: cui testimonio idem Evangé-
lista explanationem subiicit : Hoc autem dixit de 
Spiritu, quern accepturi erant credentes in eum.1S) 
Certum quidem est, in ipsis etiam hominibus 
iustis qui ante Christum fuerunt, insedisse 
per gratiam Spiritum Sanctum, quemadmodum 
de prophetis, de Zacharia, de Ioanne Bap-
tista, de Simeone et Anna scriptum accepi-
mus; quippe in Pentecoste non ita se Spiritus 
Sanctus tribuit, ut tunc primum esse sanctorum 
inliabitator inciperet sed ut copiosius inundaret, 
Cumulans sua dona, non inchoans, nec ideo novus 
opere, quia ditior largitate.19) Verum, si et illi 
in filiis Dei numerabantur, conditione tarnen 
perinde erant ac servi, quia etiam filius nihil 
differt a servo, quousque est sub tutoribus et acto-
"ibus :20) ac, praeter quam quod iustitia in Ulis 
non erat nisi ex Christi meritis adventuri, com-
municatio Spiritus Sancti post Christum facta 
multo est copiosior, propemodum ut arram pre-
tio vincit res pacta, atque ut imagini longe 
praestat Veritas. Hoc propterea affirmavit Ioan-
nes : Nondum erat Spiritus datus, quia Iesus nan-
dum erat glorificatus.21) Statim igitur ut Christus, 
ascendens in altum, regni sui gloria tarn labo-
riose parta potitus est, divitias Spiritus Sancti 
munifice reclusit, dedit dona hominibus.22) Nam, 
certa illa Spiritus Sancti datio vel missio post cla-
rificationem Christi jutura erat qualis nunquam 
antea fuerat, neque enim antea nulla fuerat, sed 

18) VII. 38, 39. 
19) S. Leo M. hom. III. de Pentec. 
20) Gal. IV. 1, 2. 
21) VII. 39. 
22) Eph. IV. 8. 

talis non fuerat.23) Siquidem natura humana ne-
cessario serva est Dei : Creatura serva est, servi 
nos Dei sumus secundum naturam : 24) quin 
etiam ob communem noxam natura nostra om-
nis in id vitium dedecusque prolapsa est, ut 
praeterea infensi Deo extiterimus: Eramus natura 
filii irae25) Tali nos a ruina exitioque sempiterno 
nulla usquam vis tanta erat quae posset erigere 
et vindicare. Id vero Deus, humanae naturae 
conditor, summe misericors praestitit per Unige-
nam suum : cuius beneiicio factum, ut homo in 
gradum nobilitatemque, unde exciderat, cum 
donorum locupletiore ornatu sit restitutus. Eloqui 
nemo potest quale sit opus istud divinae gratiae 
in animis hominum ; qui propterea luculenter 
tum in sacris litteris tum apud Ecclesiae patres, 
et regenerati et creaturae novae et consortes 
divinae naturae et filii Dei et deifici similibusque 
laudibus appellantur. — Iamvero tam ampla 
bona non sine causa debentur quasi propria 
Spiritui Sancto. Ipse enim est Spiritus adoptionis 
filiorum, in quo clamamus : Abba, Pater ; idemque 
paterni amoris suavitate corda perfundit : Ipse 
Spiritus testimonium reddit spiritui nostra quod 
sumus filii Dei'16) Cui rei declarandae opportune 
cadit ea, quam Angelicus perspexit, similitudo 
inter utramque Spiritus Sancti operam ; quippe 
per eum ipsum et Christus est in sanctitate conceptus 
ut esset Films Dei naturalis, et alii sanctißcantur 
ut sint filii Dei adoptivi27) Ita multo quidem 
nobilius|quam in rerum natura fiat, ab amore ori-
tur spirituális regeneratio, ab Amore scilicet 
increato. 

Huius regenerationis et renovationis initia 
sunt homini per baptisma: in quo sacramento, 
spiritu immundo ab anima depulso, illabitur pri-
mum Spiritus Sanctus, eamque similem sibi facit : 
Quod natuvc est ex Spiritu, spiritus est.28) Uberius-
que per sacram confirmationem, ad constantiam 
et robur christianae vitae, sese dono dat idem 
Spiritus; a quo nimirum fuit victoria martyrum 
et virginum de illecebris corruptelarum trium-
phus. Sese, iniquimus, dono dat Spiritus Sanctus : 
Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spi-

23) S. Aug. de Trin. 1. IV. c. 20. 
24) S. Cyr. alex. Thesaur. 1. V. c. 5. 
25) Eph. II. 3. 
2Ö) Rom. VIII. 15, 16. 
27) S. Th. 3-a, q. XXXII. a. 1. 
28) Ioann. III. 6. 

42* 
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riium Sanctum qui datus est nobis.2") Ipse enim-
vero non modo affért nobis divina munera. sed 
eorumdem est auctor, atque etiam munus ipse 
est supremum; qui a mutuo Patris Filiique 
amore procedens, iure habetur et nuncupatur 
altissimi dorium Dei. — Cuius doni natura et vis 
quo illustrius pateat, revocare o portet ea quae 
in divinis litteris t radita sacri doctores explica-
verunt, Deum videlicet adesse rebus omnibus in 
eisque esse, per potentiam, in quantum omnia eius 
potestati fubduntur; per praesentiam, in quantum 
omnia nuda sunt et aperta oculis eius; per essen-
tiam, in quantum adest omnibus ut causa essen di.^) 
At vero in homine est Deus non tantummodo 
ut in rebus, sed eo ampliu> cognoscitur ab ipso 
et diligitur; quum vel duce natura bonum 
sponte amemus, cupiamus, conquiramus. Prae-
terea Deus ex gratia insidet animae iustae tam-
quam in templo, modo penitus intimo et singu-
lari ; ex quo etiam sequitur ea necessitudo cari-
tatis, qua Deo adhaeret anima coniunctissime, 
plus quam amico amicus possit benevolenti ma-
xime et dilecto. eoque plene suaviterque fruitur. 
— Haec autem mira coniunctio, quae suo no-
mine inhabitatio dicit.ur, conditione tantum seu 
statu ab ea discrepans qua caelites Deus be-
ando complectitur, tametsi verissime efficitur 
praesenti totius Trinitatis numine, ad eum venie-
mus et mansionem, apud eum faciemus,31) attamen 
de Spiritu Sancto tamquam peculiaris praedica-
tur. Siquidem divinae et potentiae et sapientiae 
vel in homine improbo apparent vestigia; cari-
tatis, quae propria Spiritus veluti nota est, alius 
nemo nisi iustus est particeps. Atque illud cum 
re cohaeret, eumdem Spiritum nominari San-
ctum, ideo etiam quod ipse, primus summusque 
Amor, animos moveat agatque ad sanctitatem, 
quae demum amore in Deum continetur. Qua-
propter Apostolus quum iustos appellat templum 
Dei, tales non expresse Patris aut Filii apellat, 
sed Spiritus Sancti: An nescitis quoniam membra 
vestra templum surd Spiritus Sancti, qui in vobis 
est, quem hobetis a Deo?*'1) — Inhabitante m in 
animis piis Spiritum Sanctum ubertas munerum 
caelestium multis modis consequitur. Nam, quae 
est Aquinatis doctrina. Quum Spiritus Sanctus 

29) Rom. V. 5. 
30) S. Th. 1-a, q. VIII. a. 3. 
31) Ioann. XIV. 23. 
32) I. Cor. VI. 19. 

procedat ut amor, procedit in ratione doni primi; 
unde dicit Augustinus, quod per donum quod est 
SpirituSanctus, multa propria dona diriduntur 
membris Christi.3*) In his autem muneribus sunt 
arcanae ilae admonitiones invitationesque, quae 
instinctu. Sancti Spiritus identidem in mentibus 
animisque excitantur; quae si desint, neque ini-
tiutn viae bonae habetur, neque progressiones, 
neque exitus salutis aeternae. Et quoniam huius-
modi voces et motiones occulte admodum in 
animis fiunt, apte in sacris paginis similes non-
nunquam habentur venientis aurae sibilo; easque 
Doctor Angelicus scite confert motibus cordis, 
cuius to ta vis est in animenta perabdita : Cor 
habet quamdam influentiam occultam, et ideo 
cordi comparatur Spiritus Sanctus, qui invisibiliter 
Ecclesiam vi vi fi cat et unit 34). — Hoc amplius, 
homini iusto, vitam scilicct viventi divinae 
gratiae et per congruas virtutes tamquam facul-
tates agenti, opus plane est septenis illis quae 
proprie dicuntur Spiritus Sancti donis. Horum 
enirn beneficio instrui ur animus et munitur ut 
eius vocibus atque impulsioni facilius prom-
ptiusque obsequatur ; haec propterea dona tantae 
sunt efficacitatis ut eum ad fastigium sancti-
moniae adducant, tantaeque excellentiae ut in 
caelesti regno eadem quamquam | erfectius, 
perseverent. Ipsorumque ope charismatum pro-
vocatur animus et effertur ad appetendas adi-
piscendasque beatitudines evangelicas quae, per-
inde ac flores verno tempore erumpentes, indices 
ac nunciae sunt beatitatis perpetuo mansurae. 
Felices denique sunt fructus ii, ab Apostolo 
enumerati35), quos hominibus iustis in hac etiam 
caduca vita Spiritus parit et exhibet, omni 
refertos dulcedine et gaudio ; cuiusmoii esse 
debent a Spiritu, qui est in Trinitcite genitoris 
genitique suavitas, ingenti Inrgitate atque ubertate 
perjimdevs omnes creaturas36). — Itaque divinus 
Spiritus in aeterno sanctitatis lumine a Patre 
et a Verbo procedens, amor idem et donum, 
postquam se per velamen imaginum in testa-
mento veteri exhibuit, plenam sui copiam effu-
dit in Christum in eiusque corpus mysticum, 
quae est Ecclesia ; atque homines in pravita-

33) Summ. th. 1-a. q. XXXVIII. a. 2. — S. Aug. 
de Trin. 1. XV. c. 19. 

34) Summ. th. 3 a, q. VIII. a. 1. ad 3. 
35) Gal. V. 22. 
36) S. Aug. de Trin. 1, VI. c. 9. 
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tem et corruptelam abeuntes presentia et gratia 
sua tam salutariter revocavit, ut iam non de 
terra xterreni, longe alia saperent et vellent, 
quasi de caelo caelestes. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, május 24. X I I I . Leo pápa tanítása a 

Szent-Lélekröl. — 
Ez a tanítás két részre oszlik : elméletire és gyakor-

latira. Az első rész megismertet a Sz.-Lélekkel, hogy mi 
ő és hogyan működik. A második rész arra tanit és buzdit, 
hogyan kel] a Szent-Leiket tisztelni, különösen napjainkban. 

III. Mi a Sz.-Lélek, és az ő működése ? Kezdjük 
magánál Krisztusnál, az egyház alapitójánál, az emberi 
nem megváltójánál. Az Ige megtestesülésében oly fényesen 
nyilvánultak az isteni tökéletességek, hogy fényesebben 
még csak gondolni sem lehet, s bár ez a mű a Szent-
Háromság közös műve, mégis különös oknál fogva a 
Szent-Léleknek tulajdonítjuk, hisz az evangéliumban az 
van mondva a szent szűzről, hogy „ugy találtaték, hogy 
méhében fogantt, a Sz.-Lélektől", „mert a mi ő benne 
fogantatott, a Szent-Lélektől vagyon." (Máté, I ; 18, 20.) És 
méltán a Szent-Léleknek tulajdoníttatik ez, mert az isteni 
megtestesülés, az isteni irgalomnak e nagy titka, Isten 
nagy szeretetéből fakadt az emberek iránt, a mint sz. 
János mondja: „Ugy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adá." Ehhez járul e titokban az, hogy benne 
az emberi természet az Ige isteni személyiségével jött 
összeköttetésbe, a mi az emberi természetre nézve nem 
lehetett érdem tárgya, hanem tiszta kegyelem, tehát a 
Szent-Lélek ajándéka. Találóan mondja sz. Ágoston, hogy 
az a mód, a hogy Krisztus a Szent-Lélektől született, az 
isteni kegyelmet mutatja nekünk. De nemcsak fogantatása 
Krisztusnak, az ő lelkének megszentelése is a Szent-
Lélektől vagyon és felkenésnek neveztetik. És igy Krisztus 
minden tette, mint sz. Vazul mondja, a Szent-Lélek hatása 
alatt történt. Kiválóan áll ez szentséges önfeláldozásáról, 
a mint irva vagyon, hogy „a Szent-Lélek által önmagát 
szeplőtelenül feláldozta." (Zsid. 9, 14.) A ki ezt jól meg-
gondolja, belátja, hogy Krisztus lelke minden malaszttal 
páratlanul vala telve, a mint ezt Izaiás megjövendölte, és 
a jordánbeli keresztségkor a Szent-Lélek megjelenése meg-
erősítette. Hogy harminczéves korában szállt le reá 
galamb képében a Szent-Lélek, nem azt jelentette, úgy-
mond sz. Ágoston, hogy a Szent-Leiket akkor kapta Krisztus 
emberisége, hanem akkor az ő mystikus testének, az 
egyháznak sorsát jelképezte, mert az egyházban kiválóan 
főleg (praeeipue) a megkereszteltek kapják meg a Szent-
Leiket. Tehát a Szent-Léleknek szemmel látható megjele-
nése Krisztus fölött és legbensőbb működése az ő lelkében 
a Szent-Léleknek két küldetését jelképezte : azt mely a) az 
egyház életében nyilvánvaló, és azt, mely b) az igazak 
lelkében titkos áradással folyik le. 

a) Az egyház, mely a keresztfán a második Ádám 
oldalaból született pünkösd napján rendkívüli módon lett 
az emberek előtt nyilvánvalóvá, világhírűvé. E napon 

kezdett a Szent-Lélek Krisztus titkos testében az egyház-
ban nyilvánosan működni, avval a bőséges kiáradással, 
melyről Joel próféta beszél, mert a Szent-Lélek, mint sz. 
Ciryll mondja, megszállt az apostolok fölött, hogy a lán-
goló nyelvekben mintegy uj szellemi korona kerüljön az 
ő fejökre. Ezután az apostolok, mint aranysz. sz. János 
mondja, leszálltak a hegyről, nem kőtáblákat vive kezök-
ben, mint Mózes, hanem a leikökben a Szent-Lelket hordozva 
körül és a dogmák és kegyelmek kincstárát és forrását-
Igy teljesült be az apostolokon, a mit Krisztus nekik a 
Szent Lélek küldéséről ígért, hogy Ez majd meg fogja őket 
tanítani mindenre. Mert a Szent-Lélek, az Atyától ki az 
örök igaz, és a Fiútól, ki maga a igazság, származván, 
az ő lényegével együtt minden igazságnak teljességét 
kapta az ő két forrásától : és ő az isteni igazságnak ezt a 
teljességét közli az egyházzal, őrködve, nehogy ez vala-
mikor tévedjen, s gondoskodva, hogy az egyház az isteni 
tant szakadatlanul gyümölcsöztesse a népek üdvére. Es 
minthogy a népek üdvére szükséges az egyház állandósága, 
azért a Szent-Lélekből az egyházba szakadatlanul folyik 
az élet és erő, a mik az egyházat fentartják és gyara-
pítják. Az igazság lelke, a Szent-Lélek, állit az egyház-
ban püspököket, kiktől nemcsak fiuk, hanem atyák is 
származnak t. i. a lelkiatyák, a papok. Püspökök és 
papok a Szent-Lélektől kapják a bűnoocsátás hatalmát. 
Hogy az egyház Isten müve, semmi által jobban nem 
igazolható, mint a Szent-Lélektől származó adományok 
ragyogása által, melyek a legfényesebben igazolják, hogy 
mig Krisztus feje, addig a Szent-Lélek lelke az egyháznak. 
Mi következik mindebből ? Az, hogy a Szent-Leleki.ek 
bővebb nyivánulását annál, mely az egyházban folyik, 
nem lehet várni és hogy az addig fog fennállni, mig az 
egyház a küzdés idején át a győzelem örömeibe nem fog 
eljutni. 

b) Mit és hogyan tesz a Szent-Lélek minden egyes 
ember lelkében, ez az imént előadottaknál nem kevésbbé 
csodálatos, bár megértésre kissé nehezebb, már csak azért 
is, mert szemmel soha sem látható. És a Szent-Léleknek ez 
a kiáradása oly bőséges, hogy Krisztus Urunk azt folyam-
hoz hasonlította. Bizonyos, hogy az igazak Krisztus 
Urunk előtt is részesültek a Szent-Lélek kegyelmeiben ; 
ámde a Szent-Lélek közlése Krisztus után sokkal bőségesebb 
lőn és olyan, mint sz. Ágoston mondja, a minő még 
soha sem vala. Alacsony volt az ember sorsa kezdettől 
fogva : a szolgáé. Ezt a sorsot a bűnbeesés még lejebb 
alacsonyította, megtévén bennünket a harag fiaivá. Ebből 
az örök romlásból nem szabadithatott meg minket csak 
az Isten. Es ő ezt irgalomból az ő egyszülött Fia által 
tette, a ki visszahelyezett az isteni fiúság méltóságába. 
Elmondani azt nem lehet, hogy mily felséges az isteni 
kegyelemnek ez a müve és működése az emberek lelké-
ben. A szentírás és a szent atyák újjászületésnek, uj 
teremtménynek, az isteni természetben való sorsosságnak, 
isteni fiúságnak, isteniesülésnek s ehhez hasonlónak 
mondják. — Ez az újjászületés, ez a megújhodás a 
keresztségben kezdődik, mely által a tisztátalan szellem a 
lélekből kiűzetvén, beszáll legelőször a Szent-Lélek és azt 
magához hasonlóvá teszi: „A mi a Lélektől születik, 
lélek az.u (sz. Ján. 3, 6.) A bérmálásban, hogy a keresz-
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tény élet erős és állhatatos legyen bennünk, maga-magát 
adja a Szent-Lélek ajándékul, mert a vértanuk és szüzek 
diadalai tőle származnak. Azt mondtuk, hogy a Szent-Lélek 
magát adja ajándékba. Mert ő nemcsak közli velünk az 
Isten adományait , hanem ő azoknak s zerzője is, sőt 5 
maga a legfőbb ajándék, ki az Atya és Fiu kölcsönös 
szeretetéből származván, méltán neveztetik a felséges Isten 
ajándékának. Hogy ennek az isteni adományzásnak. mely-
nek tárgya maga a Szent Lélek, magasztos miléte világosab-
ban kitűnjék, emlékezetünkbe kell visszaidéznünk, a mit a 
szent Írásból a szent atyák tanítanak, t . i. hogy az 
Isten, mint aquinói sz. Tamás mondja, „mindenekben 
jelen van hatalmával, mert mindenek hatalma alá vannak 
vetve; jelenlétével, a mennyiben szeme előtt mindenek 
nyitva és leplezetlenül állnak ; lényegével, a mennyiben 
mindenikben ott van, mint a lét oka." Igy van az Isten 
jelen mindenekben. Ámde az emberben még másképp is 
jelen van, és pedig először, a mennyiben az ember az 
j s tent magában és müveiben megismeri és szereti, Isten 

jelen van az ember ismeretében és szeretetében. Azután 
másodszor még magasabb módon van jelen az Isten az 
igaz lelkében, mint templomában, a malaszt által, a szere-
tet által, mely az ember és Isten között az egymásban 
való gyönyörködés és élet barátságát hozza létre. Ennek a 
csodálatos összeköttetésnek a neve a Szent-Lélek bennünk 
való lakozásának (inhabitatio) neveztetik, a mely csak 
állapotra és fokozatra nézve különbözik a mennyei 
lényeknek Istenben és Istennek őbennök való lakozásától. 
S bár ezt az összeköttetést az egész Szentháromság fűzi, 
mégis azt különösen a Szent-Léleknek tulajdoní t juk. Mert 
az Isten hatalma és bölcsessége még a bűnös emberben 
is mutogat ja nyomai t ; az isteni szeretet azonban, a mely 
maga a Szent-Lélek, csak az igaz ember lelkében lakik. 
Ezzel összefügg az is, hogy miért nevezik a Szent-Lei-
ket Szentnek. Azért, mert ő mint első és legfőbb szere-
tet, a lelkeket Isten szeretetére indítja és sarkalja ; Istent 
szeretni pedig az ember részéről az életszentség velejét 
jelenti. — A Szent-Lélek bennünk való lakozá«ából folyik a 
mennyei adományok nagy bősége. Ezek közé tar toznak 
különösen azok a titkos figyelmeztetések és hívások, 
melyek nélkül az üdvösségre nézve sem kezdet, sem 
haladás, sem befejezés nincsen. És minthogy ezek a benső 
szózatok fölöttébb ti tkosak, azért a Szent-Leiket a 
szellő susogásához, aquinói Sz. Tamás pedig a sziv 
működéséhez hasonlítja. Valamint a sziv látatla-
nul befolyásolja . az egész testet : ugy a Szent-
Lélek is t i tkosan élteti s egyesiti az egyházat. — 
Mindezeken felül az igaznak szüksége van a Szent-
Lélek hét adomcmyára, melyek az ember lelkét fölszere-
lik és megerősítik arra, hogy a Szent-Lélek indítására 
készségesen hajol jon. E s ezek az isteni adományok oly 
hatásosak, hogy az embert az életszentség legmagasabb 
fokára emelik ; oly tökéletesek, hogy az örök életben is, 
bár tökéletességben emelkedve, bevállanak. A Szent-Lélek 
ez adományai által a lélek felhívást kap és kiemelkedik 
az evangeliumi boldogságok kívánására és létesítésére, a 
melyek, mint a tavaszi virágok a nyárnak, jelei és hír-
nökei az állandó, a változhatatlan boldogság bekövetke-
zésének. Végül a Szent-Lélektől származnak azok az 

édes gyümölcsök, melyeket szent Pá l apostol a galata-
beliekhez irt levelében ismertet, mert a Szent-Lélek 
az Atya és Fiu kedvessége levén, véghetetlen kedvesség-
gel ő árasztja el a teremtményeket . — A Szent-Lélekről és 
az ő működéséről szóló tanításnak a veleje tehát en 
„A Szent-Lélek, a szentség örök világosságában, az Atyá-
tól és az Igétől származva, szeretet és adomány, ki mi-
után magát az ó-szövetségben képek leple alatt megmu-
tat ta, egész teljességében kiárasztotta magát Krisztusba 
és az ő titkos testébe az egyházba, és a gonoszság és rom-
lás út jára tévedt embereket jelenléte és kegyelmével oly 
üdvösen téritette vissza, hogy többé nem földről földiek, 
hanem egészen másképp gondolkoznak és éreznek, mint 
égből származott égiek." (Vége köv.) 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyküzéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A legutóbbi és a legközelebbi püspöki konfereuczia 
a kath. autonómiáról. 

Hogy a nm. püspöki kar a legközelebbi 
konferenczián mi tek in te tben fog foglalkozni 
az országos kath. autonómiával , az t megtudjuk , 
ha emlékezetünkbe visszaidézzük, hogy a püs-
pöki ka r mi t ha tá rozo t t e t á rgyban a legutóbbi 
konferenczián. 

A n n a k idején j e len te t tük és most u j hite-
lesítés a lapján újból je len the t jük , hogy a nm. 
püspöki ka r április 7-iki konferencz iá jában két 
ha tá roza to t hozott , és pedig 1., hogyan autono-
miai kongresszus összehívásához hozzá járu l ; 2. hogy 
okulva egyrészt a mul tak tapaszta la ta im, más-
részt élni óhaj tván azon jogával, melyet részére 
az ügy természetén kivül ő csász. és apostoli kir. 
felségének 1895. évi nov. 29-én kelt legkegyel-
mesebb elhatározása biztosit, annak idején elő-
terjesztést teend a r ra nézve, hogy egyházi szempont-
ból, melyek lehetnek az autonomia határai. 

Ebből ké t dolog világos. Első az, hogy a 
mi t az autonomiai mozgalom, mely a ké t hata-
lom, az egyházi és világi megegyezéséből indul 
ki, létesíteni fog — ha a ké t ha ta lom a ren-
dezendök sorozatán végig meg fog tudni egyezni 
egymással — Concordatum jellegével fog bírni. 
Második az, hogy a legközelebbi konferenczián 
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főpásztoraink avval fognak foglalkozni, hogy 
egyházi szempontból m e g v o n i i k az autonomiai 
in tézménynek határa i t . Az egyházi szempont tüze-
tes kiemelése ál tal a püspöki ka r jelezte, hogy 
az autonomiai in tézmény más oldalú t. i. ál lami 
megha tá rozásának kérdésébe szántszándékkal 
n e m szól bele, hogy igy az ál lami il letékességi 
kör tiszte lebben t a r t á sa ál tal az állami ha ta lom 
az egyház illetékességi körének t iszte le tben tar-
t á sá ra legyen felhíva. 

Minthogy az apostoli király legfőbb patro-
natusa e redeténél és lényegénél fogva egyházi 
intézmény, még pedig az egyházi in tézmények-
nek az a faja, melyet privilégiumnak, kivált-
ságnak nevezünk, világos, hogy a püspöki kar, 
hacsak nem aka r j a a nyi la tkozat initiativáját 
m a g á n a k az apostoli k i rá lynak fenntar tani , 
foglalkozhatik esetleg avval a kérdéssel is, mik 
lehetnek a t e rveze t t kath. au tonomiai intéz-
mény működési körének ha tá ra i a legfőbb patró-
nus jogai mellett vagyis, hogy eset leg miféle, a 
legfőbb pat ronusi jogokból folyó in tézkedések 
és eljárások a lkotnák azt a tért , a melyen az 
autonomia, ha ö felsége beleegyezik, az ügyek 
te rmésze tének megfelelően, az apostoli pa t ro-
nussal együt t működhetnék . 

Ennyi t ma. Azon vagyunk, hogy jövőre 
még tüze tesebben szólhassunk e tárgyhoz. 

Az esperesekhez, plébánosokhoz, segédlelkészekhez 
néhány testvéri szó az autonomia ügyében. 

Ismeretes a Pastoralisból az, hogy az esperesek a 
püspöknek a kerületben jelenlévő, mindent .látni és rendben 
tartani köteles — szemei. S ha az esperesek szemei a püs-
pöknek, a plébánosokat és segédlelkészeket méltán a fő-
pásztor két kezének lehet mondani a lelkek üdvösségének 
intézésében. Ezzel a két kézzel dolgozik a püspök hivei 
között, evvel a két kézzel gyűjti össze gondjainak eredmé-
nyeit, fáradozásainak gyümölcseit. 

Az autonomiai uj intézmény megalkotására irányuló 
mozgalom uj megindulásával uj, korszakos tevékenység ki-
fejtésének kötelessége szakadt az esperesek és lelkipásztorok 
nyakába. Az által, hogy a világi hivek köréből választandó 
autonomiai képviselők választása az esperesi kerületek kere-
tébe van a szabályok által befoglalva ; az által, hogy a 
választások „egyes plébániánkat" ugy történnek, hogy „a 
választási eljárást minden plébániában a helybeli lelkész 
indítja meg" s a választást vezető öttagú bizottságba is ő 
és káplánja is szintén beválasztható: tehát a világi képvi-
selők választására a lelkipásztoroknak a legfőbb befolyás 
van a szabályok által biztositva, — ez által, bátran kimond-
hatni, hogy a világi autonomiai képviselők választásának a 
sorsa az esperesek és a lelkipásztorok kezébe van letéve. 

A kath. autonomiai kongresszus sorsa tehát úgyszól-
ván egészen attól függ, milyen, hithíí-e vagy szeleverdi 
katholikusokat sikerül az espereseknek és plébánosoknak 
világi aut. képviselőkül kiszemelni és megválasztatni. 

Az esperesi kerületek elnökei és tagjai, az esperesek és 
lelkipásztorok tehát a fősúlyt ne az elvi vitatkozásokra fek-
tessék, mert a püspöki kar az ügy elvi tisztázását bőségesen 
el fogja végezni maga, fenntartván magának és megigérvén 
ünnepélyesen az autonomia keretének egyházi szempontból 
való tüzetes körülirását; hanem az esperesi kerületekből 
alakitott választó-kerületek papsága, esperesek, plébánosok, 
segédlelkészek, legfőbb figyelmöket és gondjukat és egész 
erejüket arra fordítsák, hogy alkalmas, hithű, hitét gyakorló 
világi képviselőt szerezzenek és választassanak a nép által. 

E körül forog minden. Ettől függ az aut. kongresz-
szus sorsa. 

Testvérek, ne feledjétek tehát, hogy egyházunk auto-
nómiája megújhodásának nagy munkájában ti vagytok a 
főpásztorok szemei, ti vagytok az egyház kezei. 

Ugy lesz az egész mozgalmon áldás, a hogy ti fogtok 
a világi képviselők megválasztásában közreműködni. 

H I V A T A L O S . 

A pécsi papnevelő intézeti igazgatóság részéről köz-
hirré tétetik, miszerint a pécsi seminarium növendékei 
közé felvétetni kivánók felvételi vizsgálata f. évi jun. hó 
30-án és julius hó elsején fog megtartatni. Azon gymnasiumi 
tanulók, a kik a 4., 5., 6., 7. osztályt jó sikerrel elvégez-
ték, vagy az érettségi vizsgálatot sikeresen letették és a 
kis seminariumba, illetve a 8-ik osztályból a theologiai 
tanfolyamra felvétetni óhajtanak, keresztlevéllel és iskolai 
bizonyítvány nyal ellátva jun. hó 30-án a délelőtti órák-
ban a seminariumi vicerectornál jelentkezzenek, a hol a 
további teendők felől is értesíttetni fognak. 

VEGYESEK. 
* Rómából Jacobini Domonkos bibornoktól vettük 

a felhívás szövegét, melyet a jelen és a jövő század talál-
kozása alkalmából 1900-ban az üdvözítő Jézus Krisztus 
előtt az egész világon bemutatandó hódolat és hála ünne-
pélyének rendező-bizottsága az egész világ főpásztoraihoz 
intézett, hogy a XIII. Leo pápa által pártfogolt századvégi 
nagy keresztény ováczió előkészítésére egyházmegyéjükben 
mindent megtenni buzgólkodjanak. 

- f Királyi elhatározás, királyi tett. Felséges kirá-
lyunk, I. Ferencz József, ujabb nagy királyi tettel irta be 
nevét hű magyarjainak a szivébe. Elhatározta, hogy dicső 
emlékű elődjét az Árpád-házból, III. Béla királyt és nejét, 
antiochiai Annát, kiknek csontjai dísztelenül hevertek eddig 
az anthropologiai muzeumban, a budavári koronázó tem-
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plomban eltemetteti és sirjokra magánpénztárából síremlé-
ket állíttat. Tud ez a király kedvére tenni a magyar 
nemzetnek, csak tudni kell őt figyelmeztetni. A nagybecsű 
legf. kézirat szövege ez : 

Kedves báró Bánffy! Azon kegyelet által indíttatva, 
melylyel elődeim emléke iránt viseltetem, felhívom Önt, 
hogy boldogemlékü III. Béla király és hitvestársa antiochiai 
Anna királyné tetemeinek az itteni koronázási templomban 
czélba vett nyugalomra helyezése, valamint ugyanott egy 
méltó síremlék felállítása iránt haladéktalanul intézkedjék, 
megjegyezvén, hogy a síremlék költségeit magánpénztáram-
ból viselendem. 

Kelt Budapesten, 1897. évi május hó 25-én. 

FERENCZ JÓZSEF s. k., 

Báró Bánffy s. k. 

— Vaszary Ko los bibornok herczegprimás f. hó 22-én 
a 11 órai vonattal Balaton-Füredre utaztában Veszprémbe 
érkezett. Az állomáson báró Hornig K. megyés püspök ur 
ő méltósága várt reá, Racla István dr. titkár kíséretében. 
Az állomásról a püspöki palotába hajtat tak, a hol tisztel-
gett a herczegprimásnál a káptalan Pribék István félsz, 
püspök és nagyprépost vezetése alatt. A herczegprimás 
12 órakor a püspök négyes fogatán Kohl Medárd kíséreté-
ben Balaton-Füredre utazott. 

— X I I I . Leo pápa. F. hó 20-án reggel 10 órakor 
félig nyilvános consistoriumot tartott , bevezetésül a canoni-
zatio ünnepélyes aktusához. 

— A pozsonyi francziskánus zárdatemplomról 
nagyszerű monographia jelent meg Maszárik Viktortól, a rend-
tartományi főnökség titkárjától, illusztrácziókkal, 120 lapon. 

— Hálás h i tközség . A komáromi római katholikus 
hitközség a napokban népes közgyűlést tartott az u j hit-
községi iskola dísztermében. A közgyűlésen Molnár János 
apátplébános felsorolva Majláth Gusztáv gróf helybeli műkö-
désének áldásos eredményeit, indítványozta, hogy a köteles 
hála kifejezéseül választassák meg a hitközség diszelnökéül. 
A közgyűlés az indítványt kitörő zajos lelkesedéssel fogadta 
s egyhangúlag magáévá tette. Határozatba ment továbbá 
az is, hogy a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv a hitközség 
tagjainak aláírásával egy diszes albumba foglalva, küldött-
ségileg adassék át az u j diszelnöknek. 

— Jubiláris diszgyülés . (1845—95.) A váczegyhás-
megyei növendékpapság „Pázmány-Egyletli-e 50 éves 
fennállása alkalmából 1897. évi május 27-én „Jubiláris-
diszgyűlést" rendez, kezdete d. u. 5 órakor. Az ünnepély 
sorrendje : 1. »Nyitány." Donizetti-től. E lőad j a : a növen-
dékpapság zeuekara. 2. „Megnyitó beszéd." T a r t j a : Boda 
János IV. é. hh. elnök. 3. „Ünnepi dal." E l ő a d j a : a 
növendékpapság énekkara. 4. „Alkalmi óda". I r t a : Szabó 

István IV. é. hh. Szaval ja : Oadrovits Mihály III . é. hh. 
5. Részlet a „Kunok" cz. operetteből. Császár Gy.-tól. 
E l ő a d j a : a növendékpapság zenekara. 6. „Jegyzői jelen-
tés." Olvassa: Sille István III é. hh. jegyző. 7. „Fohász." 
V. B-tól. Előadja : a növendékpapság énekkara. 8. „Ne 
féljetek, az Ur ve lünk!" Lévay M.-tól. Szaval ja : Kósa 
József I. é. hh. 9 . „Zárszó" T a r t j a : Brazlóvszky Sándor 
IV. é. hh. t i tkár . 10. Egyveleg a „Teli Vilmos" cz. 
operetteből. Schuberttől . Előadja : a növendékpapság 
zenekara. 

— Alapítási Ünnepély. A budapesti növendékpap-
ság magyar egyházirodalmi iskolája 1897. évi május hó 
27-éa, a központi papnevelő I. emeleti disztermében az 
intézeti ének- és zenekar közreműködése mellett alapitási 
ünnepélyt tar t . Kezdete délután 5 órakor. Műsor. 1. Pápai 
hymnusz. E l ő a d j a : az énekkar. 2. Elnöki megnyitó. T a r t j a : 
Konrád Ferencz. 3. Nyi tánv. Schneider J . - től Előadja : a 
zenekar. 4. Krisztus lobogója. I r ta Fridrich Sándor. Sza-
valja : Duliskovich Elek. 5. Öleink emléke. Huber Károly-
tól. E l ő a d j a : az énekkar. 6. Hitetlenség és boldogtalanság. 
I r ta és felolvassa : Surányi Leo. 7. Zampa. Előadja : a zene-
kar. 8. Jegyzői jelentés. Tar t ja : Hudyma Emil. 9. Elnöki 
zárszó. Tar t j a : Konrád Ferencz. 10. Királyfogás-induló. 
Konti J .- től . Előadja : a zenekar. 

— Az autonomia ügyében, mint a „Hazánk" mai 
száma írja, Samassa József egri érsek tegnap Wlassies 
Gyula vall. és közoktatásügyi miniszterrel másfél óráig 
értekezett. 

— A holnapi szenttéayatás a Vatikánban nagy-
szabású terv szerint készült. Jelen lesz az egész világról a 
püspöki kar 1 /3 része, és hivek részére 30,000 jegyet osz-
tottak ki. 

— „A Kath. tanonczokat védő egyesület." 1897. 
m á j u s hó 20-án, c sü tö r tök d. u. 4 ó rakor a „ K a t h . 
T a n o n c z o k O t t h o n á " - b a n (II. ker. , T o l d y F e r e n c z - u t c z a 
30.) közgyű lé s t t a r t o t t . T á r g y s o r o z a t v o l t : 1. E l n ö k i 
m e g n y i t ó . 2. I g a z g a t ó i j e l en t é s . 3. T i tká r i j e l en té s . 
4. J e l e n t é s a p é n z t á r á l lapotáról . 5. A számvizsgáló-
b i z o t t s á g j e l en té se . 6. Az igazga tó -vá l a sz tmány és a 
hö lgy -b i zo t t s ág megvá lasz tá sa . 7. Ese t l eges j avas l a tok . 
8. E l n ö k i zárszó. 

— Önkészi tet te sírirat. M a y r h ó f e r Józse f győ r i 
n a g y p r é p o s t szü lőfö ld jén , Okkán, k íván t e l t emet te tn i . 
F e l i r a t o t s í r j á ra m a g a kész í t e t t m a g á n a k kevésse l halá la 
előt t . A j e l l emző szép s í r i ra t i g y szól : 

„<S7 év előtt szült engem e község, 
Visszatérnem ide meg engedte az Eg. 
Voltam én kanonok, főpap és nagyprépost, 
Romlandó por vagyok s hamu, mint látod, most. 
Halhatatlan lelkem Istennek ajánlom, 
Neked pedig jámbor imáidba zárom, 

1897." 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 8/..) 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
E P I S T O L A ENCYCLICA 

DE S P I R I T U SANCTO. 

(Vége.) 

IV. Haec omnia quum tanta sint, quumque 
Spiritus Sancti bonitatem in nos immensam 
luculenter declarent, omnino postulant a nobis, 
ut obsequii pietatisque Studium in eu m quam 
maxime intendamus. Id autem christiani homines 
recte optimeque efficient, si eumdem certaverint 
maiore quotidie cura et noscere et amare et 
exorare: cuius rei gratiâ sit haec ad ipsos, prout 
sponte fluit paterno ex animo, cohortatio. — 
Fortasse ne hodie quidem in eis desunt, qui 
similiter yogati ut quidam olioi a Paulo apostolo, 

acceperintne Spiritum Sanctum, respondeant simi-
liter: Sed neque si Spiritus Sanctus est, audivimus1) 
Sin minus, multi certe in eius cognitione valde 
defîciunt; cuius quidem crebro usurpant nomen 
in religiosis actibus exercendis, sed ea fide quae 
crassis tenebris circumfusa est, Quaproptor quot-
quot sunt sacri concionatores curatoresque ani-
marum hoc meminerint esse suum, ut quae ad 
Spiritum Sanctum pertinet diligentius atque 
uberius populo t radant ; sic tamen ut difficiles 
subtilesque absint controversiae, et prava eorum 
stultitia devitetur qui omnia etiam arcana divina 
temere conantur perscrutari. Illud potius com-
memorandum enucleateque explanandum est, quam 
multa et magna bénéficia ab hoc largitore divino 
et manaverint ad nos et manare non desinant; 
ut vel error vel ignoratio tantarum rerum, lucis 
filiis indigna, prorsus depellatur. Hoc autem 
propterea urgemus, non modo quia id attingit 
mysterium quo ad vitam aeternam proxime 
dirigimur, ob eamque rem firme credendum ; 
verum etiam quia bonum quo clarius pleniusque 
habetur cognitum, eo impensius diligitur et 
amatur. — Nempe Spiritui Sancto, quod alterum 
praestandum esse monuimus, debetur amor, quia 
Deus est : Diliges Dominum Deum tuum ex toto 

Act. XIX, 2. 
40 

; 
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corde tuo, ex iota anima tua et ex tota fortitudine 
tua.2) Amandusque idem est, quippe substantialis, 
aeternus, primus amor; amove autem uihil est 
amabilius: multoque id magis quia summis ipse 
nés cumulavit beneficiis, quae ut largientis be-
nevolentiam testantur, ita gratum animum acci-
pientis resposcunt. Qui amor duplicem habet 
utilitatem neque eam exiguam. Nam tum ad 
illustriorem in dies notitiam de Spiritu Sancto 
capiendam nos exacuet: Amans enim, ut Ange-
licus ait, non est contentus superficiali apprehen-
none amati, sed nititur singula quae ad amatum 
pertinent intrinsecus disquirere, et sic ad interiora 
eins ingreditur, sicut de Spiritu Sancto, qui est 
nmor Dei, dicitur quod scrutatur etiam profunda 
Dei:3) tum caelestium donorum copiam nobis 
conciliabit largiorem, eo quod donantis manum 
ut angustus animus contrahit. ita gratus et me-
mor dilatat. Curandum tamen magnopere, ut iste 
amor eiusmodi sit, qui non in cogitatione arida 
cxternoque obsequio subsistât, sed ad agendum pro-
siliat, réfugiât maxime a culpa ; quum haec Spi-
ritui Sancto, peculiari quodam nomine, accidat 
iniuriosior. Quanticumque enim sumus, t an t i 
sumus ex bonitate divina; quae eidem Spiritui 
praesertim adscribitur : hung benigne sibi f'aci-
entem is offendit qui peccat, quique ipsis eius 
abusus muneribus et bonitati confisus, quotidie 
magis insolescit. — Ad haec, quum veritatis ille 
sit Spiritus, si quis ex infirmitate aut inscitia 
deliquerit, forsitan excusationis aliquid apud 
Deum habeat ; at qui per malitiam veritati re-
pugnet ab eaque se avertat, in Spiritum San-
ctum peccat gravissime. Quod quidem aetate 
nostra increbruit adeo, ut deterrima ea tempóra 
advenisse videantur a Paulo praenunciata, qui-
bus homines iustissimo Dei iudicio obcaecati, 
falsa pro veris habituri sint, et huius mundi 
principi, qui mendax est et mendacii pater, tam-
quam veritatis magistro credituri: Mittet illis 
Deus operationem erroris ut credant mendacio:4) 
in novissimis temporibus discedent quidam a fide, 
attendentes spiritibus erroris et doctrinis daemonio-
rum.'°) — Quoniam vero Spiritus Sanctus in 
nobis, ut supra monuimus, quasi suo quodam in 

2) Deut. VI, 5. 
3) I Cor. II, 10 — Summ. th. 1-a 2-ae, q. XXVIII , 

a. 2. 
4) II Tbess. II, 10. 
5) I Tim. IV, 1. 

templo habitat, suadendum est illud Apostoli: 
Nolite contristare Spiritum Sanctum Dei, in quo 
signatis estis.6) Idque ipsum non satis est, in-
digna omnia defugere, sed omni virtutum laude 
christian us homo nitere debet, ut hospiti tam 
magno tamque benigno placeat, castimonia in 
primis et sanctitudine ; casta enim et sancta 
addecent templum. Hinc idem Apostolus : Nesci-
tis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat 
in rob is ? Si quis autem templum Dei violaver it, 
disperdet ilium Deus ; templum enim Dei sanctum 
est, quod estis vos :7) formidolosae eae quidem, 
sed perquam iustae minae. — Postremo, Spiri-
tum Sanctum exorari et obsecrari oportet, 
quippe cuius praesidio adiumentisque nemo unus 
non egeat maxime. Ut enim quisque est inops 
consilii, viribus infirmus, aerumnis pressus, pro-
nus in vetitum, ita ad eum contugere debet qui 
luminis, fortitudinis, consolationis, sanctitatis 
fons patet perennis. Atque ilia homini in primis 
necessaria, admissorum venia, ab eo potissimum 
expetenda est : Spiritus Sancti proprium est quod 
sit donum Patris et Filii ; remissio autem pecca-
torum fit per Spiritum Sanctum, tamquam per 
donum Dei:8) de quo Spiritu apertius habetur 
in ordine rituali : Ipse e±t remissio omnium pecca-
torum.9) — Quanam vero ratione sit exorandus, 
perapte docet Ecclesia, quae supplex eum com 
pellat et obtestatur suavissimus quibusque no-
minibus: Veni pater pauperum, veni dator mune-
rum, veni lumen cordium : consolator optime, 
didcis hospes animae, dulce refrigerium : eumdem-
que enixe implorât ut eluat, ut sanet, ut irriget 
mentes atque corda, detque confidentibus et vir-
tutis meritum et salutis exitum et perenne gau-
dium. Nec dubitare ullo pacto licet an huiusmodi 
preces auditurus ille sit, quo auctore scriptum 
legimus : Ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus 
inenarrabilibus.10) Demum hoc est fidenter assi-
dueque suplicandum, ut nos quotidie magis et 
luce sua illustret et caritatis suae quasi facibus 
incendat; sic enim tide et am ore freti acriter 
enitamur ad praemia sempiterna, quooiam ipse 
est pignus hereditatis nostrae.11) 

Habetis, Yenerabiles Fratres, quae ad foven-
6) Eph. IV, 30. 
7) I Cor. I l l , 16, 17. 
8) Summ. th. 3 a, q. I l l , a. 8 ad 3-m. 
9) In Miss. rom. fer. I II post Pent. 
10) Rom. VIII, 26. 
" ) Eph. I, 14. 



RELIGIO. 357 

dum Spiritus Sancti cultum monendo hortando-
que piacúit edicere: minimeque dubitamus, quin 
ope praesertim navitatis sollertiaeque vestrae 
praeclaros in christiano populo sint fructus 
latura. Nostra quidem tantae huic rei persequen-
dae nulla unquam defutura est opera, atque 
etiam consilium est ut, quibus subinde modis 
videbitur opportunius, idem pietatis Studium tarn 
praestabile alamus et provehamus. Interea, quo-
niam biennio ante, datis litteris Provida matris, 
peculia.res preces, easque ad maturandum chri-
stianae unitatis bonum, in sollemnibus Pente-
costes catholicis commendavimus, libet de hoc 
ipso capite ampliora quaedam decernere. Decer-
nimus igitur et mandamus ut per orbem catho-
licum Universum, hoc anno itemque annis in per-
petuum consequentibus, supplicatio noveudialis 
ante Pentecosten, in omnibus curialibus templis 
et, si Ordinarii locorum utile iudicarint, in aliis 
etiam templis sacrariisve fiat. Omnibus autem 
qui eidem novendiali supplicationi interfuerint, 
et ad mentem Nostram, rite oraverint, eis an-
norum Septem septemque quadragenarum apud 
Deum indulgentiam in singulos dies concedimus; 
tum plenariam in uno quolibet eorumdem dierum 
vel festo ipso die Pentecostes, vel etiam quoli-
bet ex octo subsequentibus, modo rite confes-
sions abluti sacrâque communione, refecti ad 
eamdem mentem Nostram pie supplicaverint. 
Quibus beneficiis frui pariter eos posse volumus 
quos publicis illis precibus légitima causa pro-
hibeat, vel ubi non ita commode, secundum 
Ordinarii prudentiam, in templo res fieri possit ; 
dum tarnen supplicationi novendiali privatim 
detur opera ceteraeque conditiones expleantur. 
Hoc praeterea placet de thesauro Ecclesiae in 
perpetuum tribuere, ut si qui vel publice vel 
privatim preces aliquas ad Spiritum Sanctum 
pro pietate sua iterum praestent quotidie per 
octavam Pentecostes ad festum inclusive sanctae 
Trinitatis, ceterisque ut supra conditionibus rite 
satisfecerint, ipsis liceat utramque iterum conse-
qui indulgentiam. Quae omnia indulgentiae mune-
ra etiam animabus piis igni purgatorio addictis 
converti in suffragium posse, misericorditer in 
Domino concedimus. 

Iam Nobis mens animusque ad ea revolat 
vota quae initio aperuimus; quorum eventum 
summis precibus a divino Spiritu flagitamus, 
flagitabimus. Agite, Yenerabiles Fratres, Nostris 
cum precibus vestras consocietis, vobisque hor-

tatoribus universae christianae gentes coniun-
gant suas, adhibita conciliatrice potenti et 
peraccepta Yirgine Beatissima. Quae ipsi ratio-
nes cum Spiritu Sancto intercédant intimae 
admirabilesque, probe nostis ; ut Sponsa eius 
Immaculata merito nominetur. Ipsius depreca-
tio Yirginis multum profecto valuit et ad mys-
terium Incarnationis et ad eiusdem Paracliti in 
Apostolorum coronam adventum. Communes 
igitur preces pergat ipsa suffragio suo benignis-
sima roborare, ut in universitate nationum tarn 
misere laborantium divina rerum prodigia per 
almum Spiritum feliciter instaurentur, quae 
v-iticinatione Davidica sunt celebrata: Emittes 
Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem 
terrae12). — Caelestium vero donorum auspicem 
et benevolentiae Nostrae testem vobis, Yenera-
biles Fratres, Clero populoque vestro Apostoli-
cam benedictionem peramanter in Domino 
impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 
IX Maii anno MDCCCLXXXXVII, Pontificatus 
Nostri vigesimo. 

LEO PP. XIII. 

B E S Z É D , 
melyet a budapesti királyi tudomány-egyeten újjáalakítá-
sának CXVII. évfordulója alkalmából 1897. évi május hó 
13-án tartott ünnepélyes közülésen mondott Bognár István 

e. i. rektor. 

(Vége.) 

Valótlan továbbá szerzőnek azon állítása is, hogy az 
egyház a szabadabb kormányformáknak ellensége. Az 
e g j h á z egy kormányformát sem helytelenít. Szerinte 
mindegyiknek meg van a maga előnye és hátránya. Csak 
arra figyelmeztet, hogy azon kérdés eldöntésénél, vájjon 
e vagy ama kormányforma, mely jó megfelelő egyik nép-
nek, nem veszélyes-e egy másikra nézve, figyelembe 
veendők az emberek különböző hajlamai, a nép értelmi és 
erkölcsi fejlettsége s még sok más feltételek és körül-
mények, melyek e kérdés eldöntésére befolyhatnak. 

Ázsia népeinél alkotmányos monarchia, köztársaság, 
a hata lomnak egyensúlyozása, az államfő és alattvalók 
egymáshozi viszonyának alaptörvények általi szabályozása 
mire mi oly büszkék vagyunk, soha szóba sem jöttek. 
Aluszékony természetük s saját emberi méltóságuk ismere-
tének teljes "hiánya okozza, hogy tunya nyugodtsággal? 
lealacsonyító szolgaságban tengődve, alázatosan engedel-
meskednek zsarnokaiknak, kik őket elnyomják és meg-
vetik. Ott az elnyomástoli szabadulásnak nincs más eszköze, 
mint az uralkodó megfojtása. Szenvednek a mig birják, 
s midőn tovább nem tűrhetik, megfoj t ják zsarnokukat. 

12) Ps. CIII, 30. 
41* 
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De még páralog az egyik vére, és a trónra máris másik 
zsarnok ül, ki folytatja elődje müvét és gőgös megvetéssel 
tapod ama lealacsonyított emberek nyakára. 

Nem igy van ez nyugoton. Japhe t merész ivadéka, 
mindig a szabadság, vagyis azon állapot felé törekedett, 
melyben a kormányzó a lehetőleg legkevésbbé kormányoz 
s a nép a lehető legkevésbbé kormányoztatik. Az európai, 
mindig bizalmatlausággal viseltetvén urai iránt, majd meg-
fosztotta azokat a tróntól, majd szigorú törvényeket szabott 
eléjök. Minden képzelhető kormányformával kísérletet 
téve, semmit sem mulasztott el, hogy felszabadítsa magát 
az urak alól, vagy ha azt nem tehette, legalább meg-
nyirbálta azok hatalmát, mi által nem ritkán zabolátlan-
ságot és a hatalom szerfeletti gyöngitését idézte elő. 

E két véglet közt a helyes középút az egyház taná-
nak alkalmazása által érhető el, mely mig egyrészt a 
törvényes hatalom jogait a nyugtalankodók zavarai ellen 
megvédi, addig a kényuri túlkapások és boszantások ellen 
is hatalmas gátot vet. Egyrészt ugyanis hitczikkely gyanánt 
hirdeti, hogy az államhatalom Istentől származik, s azért 
mindenki köteles az uralkodó hatalmat tisztelni s igaz-
ságos rendeleteit teljesíteni, s ezt nem csupán a büntetés-
től való félelemből kell teljesíteni, de első sorban azért, 
mert ez lelkiismeretben kötelez. Hivatkozik e tekintetben 
a sz. irásra, hol ezen igazságok világosan ki vannak 
fejezve, s Üdvözítőnk példájára, ki ámbár ő maga sok 
jogczimen fel volt mentve attól, hogy magát valamely 
földi hatalomnak alávesse, mégis saját példájával akarván 
megszentelni az engedelmességet, éppen nem restelt világi 
fejedelem alattvalójának születni, megfizette a császárnak 
az adót, elismerte Heródes hatalmát, sőt annyira ment, 
hogy még Pilátus hatalmának is alá veté magát, a mennyi 
ben elismerte, hogy annak hatalma felülről származik. E 
kötelezettséget kiterjeszti minden polgárra, nemcsak a 
világiakra, hanem saját szolgáira i s ; sőt nemcsak keresz-
tény fejedelmek alattvalóit kötelezi engedelmességre, de 
a pogányokéit is. 

De midőn ekként a törvényes hatalmat védelmébe 
veszi a felforgatók ellen, nem megy oly messze, hogy a 
zsarnokságot is helyeselje. Ellenkezőleg hirdeti, hogy az 
alattvalóknak kötelességeik mellett, velük született és 
szerződésileg biztosított jogaik is vannak, melyek épugy 
szentek és sérthetlenek, mint az államfők jogai. Hirdeti, 
hogy valamint a királyok nem szolgái a népeknek, a 
mint azt bizonyos ujabb bölcsészet igyekezett bebizonyí-
tani és a felsőbbség nem egyszerű ügyvivő, mely látszólag 
hatalmat gyakorol s minden pillanatban azok szeszélyétől 
függ, kiknek parancsol: ugyszinte a népek sem a királyok 
tulajdona; nem szabad nekik alattvalóikat rabszolgáikul 
tekinteni, kikkel kényük-kedvük szerint bánhatnak; nem 
korlátlan urak alattvalóik élete és javai felett, mert 
hatalmukat Istentől a népek fentartására, nem pedig 
megsemmisítésére ; az emberek védelmére, nem pedig 
zaklatására; jogaik oltalmára, nem pedig jogtalanságok 
elkövetésére kapták, és Isten akarata szerint azt az ész, 
jogosság és a közjó korlátai közt kell gyakorolniok. Szóval 
az egyház tanítása szerint vannak isteni és emberi törvé-
nyek, melyeket az uralkodóknak meg kell tartani s 
melyeket nem szabad átlépniök. 

De mi a teendő, ha kötelességüket még is félre 
ismerik s az alattvalók jogait megsértik? Szabad-e nekik 
ellenszegülni ? 

Szerzőnk szerint a katholikus egyház azt mondja e 
kérdésre, hogy az alattvalók nem kötelesek ugyan az 
igazságtalan törvényeknek engedelmeskedni, de sohasem 
mehetnek a tényleges ellenállásig. Az alattvalóknak, 
bármily nagyok legyenek is az uralkodó részéről a jogaik 
ellen intézett merényletek, minden erőszakoskodással szem-
ben, csak a könyörgés, a türelem és a menekülés a védő 
fegyverük, de sohasem szabadulnak fel azon kötelék alól 
mely őket az uralkodóhoz fűzi. 

Teljesen méltányolom szerzőnek ezen tan elleni föl-
háborodását. De abban kissé megtévedt, hogy azt az 
egyháznak tulajdonítja. Ez a gallikánok, janseniaták és a 
II. József-féle udvari kanonisták tana, de nem az egy-
házé. A legjelesebb katholikus hittudósok egész serege 
azt tanitja, hogy a nép (nemzet), ha nincs más eszköze 
jogai megvédésére, azon uralkodót, ki feladatáról s köte-
lességeiről annyira megfeledkezik, hogy saját alattvalóinak 
zsarnokává és hóhérává lesz, megfoszthatja a hatalomtól. 
Ily körülmények közt — mondják — a hatalom, mely 
rendesen szem elől téveszti létének czélját, megszűnt 
törvényes lenni, mivel megfeledkezett kötelmeiről: de ha 
nem teljesiti azon kötelezettségeket, melyeket alattvalói-
val szemben magára vállalt, nem követelheti többé 
jogosan, hogy az alattvalók hívek maradjanak hozzá. Mert 
nem lehet a társadalomtól megvonni azt a jogot, mely 
minden egyént megillet, hogy t. i. az igazságtalan meg-
támadó által fenyegetett életét védelmezhesse és minden 
jog elfogadja, hogy erőszak erőszakkal visszautasítható. 
E nagy hittudósok azonban követelik, hogy mielőtt azon 
iszonyatos eszközhöz nyúlnánk, melyet fölkelésnek neve-
zünk, hosszabb ideig s mély belátásu emberek vélemé-
nyének meghallgatásával, higgadtan vizsgálják meg, hogy 
vájjon a helyzet csakugyan olyan-e, mely ezen eszközhöz 
kényszerit fordulni. Szerintük, hogy a helyzet ez eszköz 
alkalmazására feljogosítson, erkölcsileg bizonyos legyen, 
1. hogy a fenálló hatalom több rosszat mint jót tesz, s 
igy nem felel meg többé Isten akaratának; 2. hogy a 
forradalommal járó veszélyek és nehézségek, melyek 
mindig roppant nagyok, sokkal kisebbek, mint a jelen-
legi helyzeté ; 3. hogy nincs más eszköz a szenvedések 
és veszélyek elől menekülni, mint a forradalom ; végre 
4-szer, hogy ily meggyőződésben vannak azok is, kik 
leghelyesebben tudják megítélni a helyzetet, különösen 
pedig azok, kik az államban az uralkodó hatalomhoz 
legközelebb álló tisztségeket töltik be. 

Már most kérdem, mondható-e ezen tanról, hogy 
az a népek szolgaságának és elnyomásának veti meg az 
alapját, s hogy a királyok önkényét istápolja? Ezt józan 
észszel senki sem mondhatja. A kath. tan, mint láttuk, 
az uralkodó kötelmeit pontosan megjelöli, és hatalmi 
túlterjeszkedéseiket hangosan kárhoztatja. Midőn pedig az 
engedelmességet sürgetve, az állam törvényes alapjait 
szilárdokká teszi, avval nemcsak nem veti meg a szol-
gaságnak alapját, hanem inkább hathatósan előmozdítja 
a valódi szabadságot, mert ismeretes, hogy a gyenge 
hatalmak a társadalom érdekeire s föntartására alig 
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fordítanak gondot. Folyton saját érdekeikről és fenma-
radásukról kell gondoskodniok, s ezen törekvésükben 
igen könnyen s csaknem mindig elnyomókká lesznek. Ez 
oly igazság, melyet az ész és tapasztalás egyaránt 
bizonyít. Azért, ha a szabadság számára komoly és 
hathatós biztosítékokat keresünk, ha a mennyire embe-
rileg lehetséges, a hatalom túlkapásait és visszaéléseit 
meg akarjak akadályozni, akkor első sorban nem az 
alkotmányos biztosítékok szaporításáról, vagy plane a 
katholikus tannak a politikából való kizárásáról kell 
gondoskodnunk, hanem inkábbb arról, hogy a nemzet 
tömegét a kereszténység tanai minél jobban áthassák. 
Az evangeliumi tannal rend és szabadság keletkezett a 
világon és azokat máig is egyedül e tan tartja fenn, 
mert a tekintély, jog és kötelesség eszméje, mely nélkül 
rend és szabadság nem képzelhető, keresztény eredetű. A 
pogány hajdan korban az uralkodóknak fogalmuk sem 
volt a főhatalommal járó kötelmekről. Minden hatalmuk 
merő emberi alapokon nyugodott; uralkodásuk eszköze a 
nyers erő, czélja az önérdek volt. A társadalom úgy-
szólván tulajdonukba ment át. Ezen körülmény teremté 
meg a felsőbb körökben azt a kiengesztelhetlen zsar-
nokságot, mely azokat jellemzé ; az alsóbb néprétegben 
a megalázó rabszolgaságot. Ha nem akarjuk, hogy ezen 
állapotok újra visszajöjjenek, nem szabad a keresztény 
elvektől eltérnünk. 

A mondottakból látható, mily igazságtalanok azon 
vádak, melyekkel az 1789-iki elvek népszerű magyará-
zója, az egyházat illeti. Sajnos, arra, hogy e vádak 
alapját megvizsgálnák, igen kevesen gondolnak modern 
tudósaink közül. Vastag előítélettől eltelve, egyházi írót 
a legtöbb soha kezébe sem vesz, és annál kicsinylőbben 
nyilatkoznak az egyház tanáról, minél kevébbé ismerik 
azt. Azonban, kik nem mások gúnyolódása és hamis 
állitásai után alkotnak maguknak Ítéletet annak tanáról, 
hanem maguk beletekintenek a hittudósok müveibe és az 
egyház tanát az ő saját képében és valója szerint 
ismerik meg: azok egy tudományos fő elmélkedésére 
teljesen méltó tant ismernek föl benne, és hatalmasan 
vonzódnak hozzá. De hát ily meggyőződés szerzéséhez 
mélyreható elmélkedés, nem csekély tehetség, s főleg 
kitartó munka szükséges; mind oly dolgok, 'melyekkel 
általában azok nem igen dicsekedhetnek, kik az egyház 
tanának rágalmazásában a legmerészebbek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, május 28. X I I I . Leo pápa tanítása a 

Szent-Lélekről. — 
IV. A levél gyakorlati része, mely a Szent-Lélek foko-

zottabb megismerésére, szeretetére és imádására buzdít, 
abból indul ki, hogy a mit a pápa levelének eddigi fona-
lán a Szent-Lélek irántunk való határtalan jóságáról mon-
dott, részünkről megköveteli, hogy a Szent-Lélek iránt való 
tiszteletünk és szolgálatunk buzgóságát élesszük. Ezt a 
kötelességet pedig ugy fogja a keresztény ember teljesí-
teni, ha napról-napra fokozódó gondossággal fog igye-
kezni a Szent-Leiket megismerni, szeretni, és segítségül 
hívni. Talán, úgymond a pápa, még napjainkban is van-

nak — keresztények, — kik, ha megkérdeznők, mint 
hajdan sz. Pál tette, hogy megkapták-e a Szent-Leiket, 
talán hasonlóan azt felelnék : Hisz még azt sem hallottuk, 
hogy van-e Szent-Lélek. Vagy legalább is, sokan, a keresz-
tények közöl, ha hallottak is róla, a Szent-Lélek ismere-
tében igen gyengék, mert használják ugyan vallásos cse-
lekményeiben az ő szent nevét de ezt oly hittel teszik 
csupán, melyet vastag tudatlanság környékez. Azért is a 
pápa minden lelkipásztornak, minden hitszónoknak és 
hittanitónak szivére köti, hogy a Szent-Lélekről szóló taní-
tást kötelességöknek tartsák bővebben előadni, de ugy, 
hogy a nehéz és kényes vitákat kerüljék s nehogy a 
mélységes hittitkokat is vakmerően átkutatni velők osto-
baságába essenek. Ily törekvések helyett inkább azt ma-
gyarázzák meg, hogy mennyi és mily nagy jótéteményeket 
kapunk ettől az isteni adakozótól, hogy igy a világosság 
fiaitól valamint a tévedés ugy a tudatlanság is messze tá-
volra űzessék el. Es ezt a kitanitást nemcsak azért sür-
geti a pápa, mert ebben az esetben a bennünket örök 
életre vezető hittitokról van szó, hanem azért is, mivel 
az ember annál jobban megbecsüli a jót, mennél tökéle-
tesebb ismeretére jutott el. Ismerni mennél jobban, ez az 
első, szeretni mennél forróbban, ez a Szent-Lélek iránt 
való második kötelesség, (alterum praestandum), úgymond 
a pápa. Es ez azért, mert a Szent-Lélek — Isten, kiről 
irva vagyon : Szeresd Istenedet teljes szivedből stb. Sze-
retnünk kell a Szent-Leiket, mert ő maga az örök, az 
első szeretet ; a szeretetnél pedig szeretetreméltóbb semmi 
sincs ; annál is inkább, mert ő bennünket mind jótétemény-
nyel elhalmoz. A Szent-Lélek iránt való szeretet napról-
napra az ő tökéletesebb megismerésére serkent, mert mint 
aq. sz. Tamás mondja, a szeretet nem elégszik meg a 
szeretett lénynek felületes ismeretével, — ezenfelül a mennyei 
adományoknak szintén napról-napra fokozódó bőségét szerzi 
m eg számunkra, mert ismeretes dolog, hogy az adakozó 
kezét a magába zárkózott szűk lélek becsukja, mig a hálás 
lélek azt nyitottabbá teszi. Mindenek fölött pedig arra 
kell törekedni ennél a szeretetnél, hogy ne maradjon a 
puszta gondolatoknál és külső szokásoknál, hanem hogy 
tettekre szánja el magát és főleg tartózkodjék a bűntől, 
mert ez a Szent-Leiket kölönös módon sérti. Ugyanis a 
mik vagyunk, az mind az Isten jóságából fakad ; ez pedig 
az isteni tulajdonitás szerint maga a Szent-Lélek : tehát 
a ki bűnt követ el, a Szent-Leiket, az ő jótevőjét sérti. 
Ezenfelül, minthogy a Szent-Lélek, az igazság lelke, a ki 
gyarlóságból vagy tudatlanságból vétkezik, talán mentségre 
talál az Isten előtt ; de a ki rosszlelküségből száll szembe 
az igazsággal és attól elfordul, az a legsúlyosabb bűnt 
követi el a Szent-Lélek ellen. Es ez napjainkban oly gya-
kori lőn, hogy a sz. Pál által megjósolt végső napok 
látszanak bekövetkezetteknek, a midőn az emberek Isten 
legigazságosabb Ítélete által lesújtva elvakultak, a téve-
déseket igazságok gyanánt veszik, és a világ fejedelmének, 
a ki hazug és a hazugság atyja, mint az igazság meste-
rének hisznek. „Azért engedi meg Isten rájok hatni a 
tévelygést hogy higyjenek a hazugságnak, (hogy megítél-
tessenek mindnyájan, kik nem hittek az igazságnak, hanem 
beleegyeznek a gonoszságba.") (II Thess. 2, 10, 11.) „Az 
utolsó időkben némelyek a hittől elszakadnak, a tévelyitő 
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l e lkekre é s az ördögök tudományára f igye lmezvén (I. 
Tim. 4 ; 1.)*) 

Minthogy a Szent-Lélek bennünk mint templomában 
lakozik, szívökre kell kötni az embereknek szent Pál 
intését, hogy a Szent-Leiket meg ne szomoritsah. De nem-
csak minden illetlent kell kerülni, keresztény embernek 
kötelessége ezenfelül minden erény fényével ragyogni, hogy 
ily nagy vendégnek főleg tisztaság és minden szentség 
által méltó lakásul szolgálhasson. Szent Pál apostol figyel-
meztet erre a kötelességre avval a fenyegetéssel, hogy 
a hi az Isten templomát megfertőzteti, azt az Isten elveszti. 
(I. Kor. 3 ; 16.) — Végül, a pápa által előadott harmadik 
kötelesség, hogy a Szent-Leiket kérni, előtte könyörögni, 
esedezni kell, mert az ő segitségére nincs a ki rá ne 
szorulna. Tudat lanságunk, gyengeségünk, bajaink, rosszra 
való hajlandóságunk mértéhe — mértéke a Szent-Lélekre 
yaló szorultságunknak, a ki maga a világosság és igaz-
ság, az erő, vigasztalás és szentség örök forrása. Es a 
mi az embernek legfőbb szüksége, a bűnbánat , azt is főleg 
a Szent-Lélektől kell kérni. „A Szent-Léleknek, úgymond 
aq. sz. Tamás, tulajdonsága, hogy az Atya és Fiu a jándéka ; 
a bűnök bocsánata pedig a Szent-Lélek által, mint Isten 
ajándéka által történik." A szertartások könyve még 
világosabban beszél, midőn a Szent-Lélekről azt mondja, hogy 
, 0 minden bűnök bocsánatja." — Hogyan kell pedig kérni 
a Szent-Leiket, igen jól taní t ja az egyház, midőn a leg-
édesebb neveken szólítja őt, mondván : Jöjj el szegények 
atyja, jöjj ajándékok adományozója, jöjj szivek világossága : 
te jóságos vigasztaló, lelkünk édes vendége, édes megeny-
hitője, s kérve őt, hogy mossa, gyógyítsa, öntözze meg 
elméinket és sziveinket s adjon a benne bízóknak erények-
kel szerezhető érdemet, üdvösséges életvéget és örökké 
tartó örömet, S kétséget nem szenved, hogy meg fogja 
hallgatni imáinkat, 0 , a kiről az ő sugallatára írva vagyon: 
Maga a Lélek könyörög érettünk kimondhatatlan fohász-
kodásokkal. (Róm. 8 ; 26.) 

Végül a mi azt illeti, hogy mit kér jünk, bizalommal 
és állhatatosan azt kér jük, hogy világosságával napról-
napra jobban felvilágosítson és szeretetének mintegy 
fáklyáival lángolásba hozzon. 

Levele végén a pápa reményét fejezi ki, hogy a 
miket a Szent-Lélekről tanitott , a főpásztorok buzgósága 
folytán gyümölcsözők lesznek. A maga részéről igéri, hogy 
a Szent-Lélek iránt való áj tatosságot ezután is minden 
kitelhető módon ápolni fogja . Emlékeztet két év előtt 
kiadott Provida matris kezdetű körlevelére és a keresz-
tények egyesülése iránt abban elrendelt imádkozásra, a 
melyre nézve most u j intézkedést tesz. Elrendeli ugyanis, 
hogy az egész kat h. egyházban, örök időkre, minden 
plébánia templomban és főpásztorok Ítélete szerint más 
templomokban és szent helyeken is, pünkösdöt megelő-
zőleg kilencznapi ájtatosság tartassák, melyet búcsúkkal 
jutalmaz, kiterjesztve azokat a pünkösd hetére Szent-
Háromság vasárnapjáig. Buzdítja a püspököket, hogy 
imáikat az övével egyesítsék, és hogy az össszes keresz-
tény népeket a b. s'/űz közbenjárásának kikérésére lelke-
sítsék, a kinek könyörgése hathatósan közreműködött az 

Ne ni kézzelfoghatóan van-e itt napjaink spiritizmusa — 
leleplezve ? ! 

Ige megtestesülésében és a Szent-Lélek eljövetelének az 
apostolokra való leesdésében. Utolsó szavai esedezés a b. 
szűz Máriához, hogy a közös imákat támogassa, hogy igy 
a lelki nyomorral küzdő nemzetek összességében a dolgok 
isteni csodái a Szent-Lélek által megujit tassanak, a mit 
már szent Dávid megjövendölt vala mondván : Beléjök 
bocsátván Lehelletedet, fölélednekés megújítod a föld 
színét. (103. Zsolt. 30.) 

K A T H O L I K U S ATJTONOMIA, 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető' túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, liogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

I. Az autonomiai k o n g r e s s z u s képe . 

A szervező kath. autonomiai kongresszus tagjai-
nak összes száma 190. A kongresszus tagjai a) hivatalból 
vagyis főpásztori joghatóságuknál fogva : 25 főpásztor, és 
pedig 4 érsek, 20 püspök vagy kápt . helyettes és 1 
megyés püspöki rangban levő főapát, b) Választás utján-. 
4 káptalani képviselő, 5 tanitó szerzetes, 34 papi kép-
viselő, ezek a papi rendből ; a világi hivek sorából 4 a 
kegyurak választotta, 132 az esperesi kerületekből alapított 
választó kerületek képviselői. A 34 papi képviselő közt az 
esztergomi főmegyére esik 3, az eperjesi megyére 1, a 
veszprémire 2, a beszterczebányaira 1, a nyitraira 1, a 
pécsire 1, a szombathelyire 1, a váczira 1, a munkácsira 
2, a székesfehérvárira 1, a győrire 2, a kalocsai főme-
gyére 2, a nagyváradi 1. sz. megyére 1, a Csanádira 2, 
az erdélyire 1, az egri főmegyére 2, a rozsnyói megyére 
1, a szepesire 1, a szatmárira 1, a kassaira 1, a gyula-
fehérvári főmegyére 2, a lugosi megyére 1, a nagyváradi 
g. sz. megyére 1, a szamosujvárira 1. A világi hivek 
köréből való képviselők közöl az esztergomi főmegyére esik 
16, az eperjesi megyére 3, a veszprémire 7, a beszter-
czebányaira 3, a nyitraira 5, a pécsire 7, a szombat-
helyire 5, a váczira 6, a munkácsira 7, a székesfejér-
várira 3, a győrire 6, a kalocsai főmegyére 8, a nagy-
váradi 1. sz. megyére 2, a Csanádira 10, az erdélyire 5, 
az egri főmegyére 7, a rozsnyói püspökségre 3, a szepe-
sire 3, a szatmárira 2, a kassaira 5, a gyulafehérvári 
főmegyére 6, a lugosi megyére 2, a i agyváradi g. sz. 
megyére 2, a szamosujvárira 7, a pannonhalmi főapát-
ságra 1. 

II. Megjegyzések , helyreigazí tások, eszmetisztá-
z á s o k : 

a) A. „B. Hirl ." első mondása is a kath. autono-
mia ügyében már hibás volt. Azt mondta, hogy a „király 
a kath. kongrpsszust összehívta." Ezt a király nem tette, 
hanem, a mint a legf. kir. leirat mondja, „megengedte 
hogy „uj kongresszus hivassélc epybe." Összehívni es 
megengedni, nopy hivassék egybe — két különböző dolog. 
Összehívni, a püspöki kar élén, a prim ás tisztje. Quo iure ? 
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a kánonjog szerint világos, de a közönség előtt tisztázni 
kell, mert nálunk még mindig nehezen megy a fejekbe 
az, hogy a kath. egyházban joghatóság csak a püspököket 
illet meg. Az összehívás megengedése a király, részéről 
kettőt jelent. Jelenti először azt, hogy a király, mint a 
magyar állam feje, beleegyezik (concordat), hogy országá-
ban kath. kongresszus a kánonok szellemében „össze-
hivassák." Es ez a magyar királyságnak sz. Istvántól 
örökölt hagyománya, a mely szerint királyi eljárás Magyar-
országban az, hogy a püspökök az egyház ügyeit a 
kánonok értelmében intézhessék. Jelenti másodszor azt, 
hogy a király, mint legfőbb patrónus, megengedi azt, hogy 
a kath. kongresszus az ő személyét megillető legfőbb 
patronatusi jogokkal is foglalkozhassék, nem azok meg-
csorbítása irányában, a mi az egyháznak esze ágában 
sincsen, hanem azoknak az uj viszonyok közt a kánonok 
szelleméhen való uj, a mostani egyházpolitikáénál az 
egyházra nézve üdvösebb elhelyezkedése irányában. 

b) Hasonló, sőt rosszabb hibát követett el a „Hazánk", 
a mennyiben azt mondja, hogy „a kormány megkapta a 
királyi leiratot, hogy . . . az országos kongresszust hívja 
össze.11 Szó sincs róla. A kormány, illetve a kir. magyar 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a kir. leiratban „uta-
sitást" kapott a hgprimás „értesítésére", hogy „a kon-
gresszus egybehivása és vezetése tekintetében (a primás) 
a szükségeseket eszközölje" a mennyiben szükséges apos-
toli királyi „felhatalmazás"-sal is. Principiis obsta ! 

c) Egy másik helyen ugyanaz a lap azt mondja, 
bogy „nekünk katholikusoknak jelenleg instituált képvi-
seletünk nincs." Már hogyne volna? A mit Krisztus in-
stituált az egyház képviselete tekintetében, az egy perezre 
sem szűnik meg instituált lenni, sem „jelenleg", sem va-
laha a múltban vagy jövőben. Vagy hát a pápaság nem 
szüntelenül, tehát jelenleg is fennálló és működő intéz-
ményes képviselése-e az egyháznak? Azt mondja a neve-
zett lap : de Tisza Kálmán nem ismeri el csak „külföldi 
hitalomnak." Hát mi nekünk, katholikusoknak Tisza Kál-
mán. ? Semmi — azaz egy valaki, a ki feladatul tűzte ki 
magának a kath. egyház baladásának elé Magyarország-
ban akadályokat gördíteni. Hát mert Tisza Kálmánnak 
tetszik a pápaságról azt tartani, hogy az Magyarországot 
nem érdeklő, reá „jelenleg" nem tartozó „külföldi" intéz-
mény : hát mi se tartsuk a pápaságot az egyház in-
stituait képviselőjének ? A jus divinummal ily könnyen tán 
mégsem lehet elbánni. Vagy a püspökség, hát az mikor 
szűnt meg képviselője lenni az egyháznak; mert hogy 
iure divino az is az egyház képviselésére és kormányzá-
sára van rendelve, katholikusok között nézeteltérés tárgya 
nem lehet. Ubi episcopus, ibi ecclesia. A püspökség jelen-
leg is élő képviselője az egyháznak, sőt ennél is többnek, 
Krisztusnak. Es a püspökség ez volt mindig, ez marad 
mindig, szakadatlanul, az idők végéig. Vagy hát talán a 
püspökség nem — instituczió ? Vagy hát mivel az egyház 
ellenségeinek tetszik a hierarchiát az egyház képviseleté-
nek el nem fogadni : hát mi katholikusok rámondjuk 
Ulászlóval, a híressel, hogy „dobzse" ? Nem. Az ily eljárás 
nem katholikus eljárás, hanem táncz az egyház ellensé-
geinek a füttyére. Nekünk ellenkezőleg kell eljárni. Oda 
kell állni a pápaság és a püspökség mellé, és azt mon-

dani a világnak : íme, nézzétek, ez a mi Istentől instituált 
képviseletünk ! Ha azt akarjátok tudni, hogy mi mit aka-
runk, ezt a kettőt kérdezzétek meg; ha azt akarjátok, 
hogy mi szóba álljunk veletek, ezt a kettőt igyekezzetek 
tisztelettel terveteknek megnyerni. Igy beszél a katholikus 
ember és igy jár el. Az egyháznak istenileg instituált kép-
viseletéből nem enged semmit, mert nem engedhet s egész 
erejével annak védelmére és érvényre emelésére veti magát. 
Restituantur vera rebus vocabula ! 

d) Egy másik lap azt mondja, hogy a püspöki kar-
ban két irányzat van. Az egyik a nagyobb javadalmakra 
vvló kandidácziót stb. hajlandó a kultuszminisztérium 
kezében hagyni, a másik e jogkörnek átruházását kíván-
ja az autonomiára. Nem tudjuk, igy áll e a dolog; de 
annyit tudunk, hogy a nagyobb javadalmakra való kandi-
dáczió kérdésének megoldására van egy harmadik, közép-
utat törő irányzat is, — a mely szerint a nagyobb 
javadalmak közöl a püspökségekre való kandidáczió joga 
szálljon vissza a kánonok szellemében, „dignus, dignior, 
dignissimus" formulába foglalt választáson alapuló ki-
jelölés alakjában, a káptalanokra. Miért ? Mert az egyház szel-
lemében a káptalan, ha az jól, vagyis az egyház szellemében 
van betöltve, legjobban tudhatja, kire s mire van szüksége az 
egyházmegyének, a melyben a káptalan él. Mert a külföl-
dön is tért hódit az ily kánonszerű betöltés módozata. 
Megfelelne ez a püspökségeknek az apostoli király közbe-
jöttével történt régi eredeti betöltése módjának is, a 
melynek következtében a király által kinevezett püspök-
jelölt „electus" püspöknek neveztetett és neveztetik mai 
napig. A káptalani választásos jelölésen alapuló püspök-
jelölés visszavezetné a püspökségek betöltését, régi, 
kánonszerü alapjára, és megfelelőbb volna az egyházi 
autonómiának, mint akár a minisztérium, akár valamely 
országos igazgatótanács utján való kandidáczió. A káp-
talannál emberileg véve senki jobban az egyházmegye 
szükségét nem ismerheti és nem érezheti, mert hisz a 
káptalan az illető egyházmegye életének egyik fő bei-
szerve, mit sem a minisztériumról, sem valamely országos 
igazgató-tanácsról állítani nem lehet. A mi a kanonok-
ságok betöltését illeti, ezekre a kandidáczió jogát 
őrizzék meg a püspökségek tisztán ; mert ez által a 
püspökségekre való kandidáczió kánonszerüségének meg-
ingathatatlan, sem kegy sem félemlités által meg 
nem tántorítható, ősi autonom alapját vetik meg és 
biztosítják. Győzzön a jó, a jók közt pedig a legjobb ! 

H I V A T A L O S . 

Növendékpapok felvétele. A nyitrai egyházmegye növen-
dékpapjai közé való fölvételi vizsgálat iulius hó 1-én fog 
megtartatni. Pályázni óhajtó IV., V., VI., VII., és VIII . 
gymnasiumi osztályt végzett ifjak keresztlevéllel és ez évi 
iskolai bizonyitványnyal ellátva, előtte való nap azaz 
junius 30, délelőtt, Nyitrán az egyházmegyei irodában 
jelentkezhetnek. 

VEGYESEK. 
*** Mária szép havának a végén. — Rohanva fut el 

az idő fölöttünk s elviszi magával legszebb éveinket. Bol-
dogok, kik napjaikat imával és jó tettekkel gazdagon 
megrakodva bocsátják el az örökkévalóság felé. A Máriá-
nak szentelt pillanatok páratlan becscsel bírnak erkölcsi 
életünkben. Orvendeztetőbb, édes Üdvözítőnkre nézve e 
földön nem történhetik, mint az, ha ó sz ő szeplőtelen 
szentséges szent anyját tisztelve látja. Ebben a Mária-
tiszteletben minden megvalósul, a mi az ő megváltó-
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isteni szivének vágya és óhajtása : megdicsőül az Isten, 
megszentülnek a lelkek, és mindez az ő istenszülő anyjá-
nak kezén megven által. Lehet-e egy isteni fiu szivére 
nézve ennél kedvesebbet még csak gondolni is?! A Mária-
tisztelet a keresztény istenitisztelet koronájában a leg-
drágább gyöngyök egyike ; a lelkek megszentülésé-
nek pedig az csodával határos tényezője. Azért mondá 
szent Bernárd : Servus Mariae non peribit! Fran-
cziaországot akarja az Isten megmenteni: "imt, a 
lourdesi Mária-tiszteletet adta neki, melyből az egész 
kereszténység életet sziv magába. Mária által dicsőül 
meg bennünk az Isten, ő általa szál le reánk minden 
áldás, minden malaszt. Igy tetszik ez az Istennek, igy akarja 
ezt Krisztus Urunk, a Szent Szűz egyszülött Fia. Imáink 
is kedvesebbek, ha a Szent-Lélek szeplőtelen jegyesének keze 
viszi azokat Isten szentséges szine elé. Ezeken a gondo-
latokon alapszik XIII. Leo pápa imája, melyet 18^5-ben 
tartott livornói Congressus Marianushoz intézett, letéve 
a b. S?űz kezébe az összes keresztények eyyesüléseért 
apostoli szivéből fakadt hő imáját : 

Virgine favente 
Fiat ununi Ovile. 

Auspicium felix ! Orientis personat oras 
Vox lapsa e coelo, personat occiduas. 
Una fides Christi, Pastor regat unus ovile, 
Dispersas gentes colligat unus amor. 
Virgo fave : errantes ah ! lumine mater amico 
Eespice et Unigenae junge benigne tuo. 
— Ötvenezer korona szegény tanulóknak. Vaszary 

Kolos biboros-herczegprimás, Keszthely nagy szü'"'^e, 
ismét kimutatta, mily meleg szeretettel viseltetik szülő-
városa szegénysorsu tanulói iránt. Balaton-Füreden keltezett 
s a keszthelyi katholikus főgimnázium Igazgatójához irt 
nemeshangu levelében közli azt az elhatározását, hogy a 
keszthelyi katholikus főgimnázium szegény tanulóinak 
segélyezésére 50.000 (ötvenezer) koronás alapítványt tesz. 

„Nem felejtem el, úgymond, mily kevesen voltunk 50 
évvel ezelőtt a keszthelyi gimnáziumban s mily sokan 
szegények " 

Ebben az egyszerű szavakban van kifejezve Magyar-
ország bíboros főpásztorának nemeálelküsége, mely igen 
soká dobogjon a magyar kultura és az ország számára! 

— A mi magyar egyházi latinságunk, sajnos, 
világszerte még mindig rossz hírben áll. Nem akartam szeme-
imnek hinni, midőn egy theologiai könyvben, melyet világ-
szerte olvasnak, egy sulpiciánus Rómából, az ottani franczia 
papi seminariumból keltezett levelében, ezt olvastam: 
„Votre latin est simple et facile, mais c'est du latin, et 
par là vos traités différent des ces autres livres qui pa-
raissent plutôt confectionnés par des paysans hongrois." 
A magyar „paraszt" latin stylus ime még mindig gúny-
tárgy világszerte. Quousque tandem, az egyedül és egészen 
mitőlünk függ magunktól. 

— Hitoktatók értekezlete. A székesfővárosi róm. 
katholikus hitoktatók Schiffer Ferencz pápai kamarás, 

hitoktatási felügyelő elnöklése mellett, junius első napján 
délután öt órakor, a központi katholikus legény-egyesület 
házában (VII. Rottenbiller-u.) hitoktatói értekezletet tar-
tanak a következő tárgysorozattal: 1. Folyó ügyek. 2. 
A kiküldött bizottság jelentése. 3. A hittani vizsgálatok 
sorrendjének megállapítása. 4. Kaposi József felolvasása. 
5. Kriszt Jenő felolvasása. 6. Inditványok. 

— Melyik a legmagasabb hely halandó igyekezete 
előtt a földön ? Erre a kérdésre némelyek bizonyára azt 
felelik, hogy a fejedelmi polcz, a császárok és királyok 
souverain méltósága. Lamartine ennél magasabb helyet 
ismer az emberi törekvés számára, — az egyházi szószéket. 
Szavai ezek : „De toutes les places où uu mortel peut 
monter sur la terre, la plus haute . . . est incontestablement 
un chaire sacrée." (Cours familier de littérature, VIII, 
29.) A tanulság kézzelfogható. 

Az áldozócsütörtöki szenttéavatáson a szent Péter 
templomában Magyarországból jelen voltak, a mint előre 
jelentettük, Császka György kalocsai érsek, és Desseívffy 
Sándor dr, Steiner Fülöp dr püspök urak. 

— Egyházmegyei hirek. A pápa által legújabb 
encyklikájában a Szent-Lélek tiszteletére elrendelt ajta-
tosságok iránt eddig két főpásztor intézkedése érkezett 
hozzánk. A kalocsai főmegyében, a főpásztor távollétében, 
helytartója, Majorosy János püspök ur intézkedett, el-
rendelve a kilencznapi ajtatosságot, mise előtt a Szent-
Lélek segítségül hivásával. A székesfejérvári püspök ur 
Rómában május 23-án kelt főpásztori rendeletben akkép 
intézkedik, hogy az előirt novena alatt, szent mise után, 
a szentséges atya által előirt imák végeztével, tétessék ki 
a szentség, mondassék el a Szent-Lélek tiszteletére 7 
Miatyánk, hét Üdvözlet, a Szent-Lélekről szóló Vers. Resp.-
mai. és a pünkösdi együttes imával (collecta), kihagyva 
ebből — a „hodierna die"-t. 

— A sülyedö liberalizmus kapkodík fűhöz-fához. 
Kapkodik a kath. autonomiához, kapkodík Sopronban 
Széchenyi, Pozsonyban Mária Terézia szobrához, kapkodik 
még a nemzeti párt magyar hadseregre vonatkozó pro-
grammjának a megvalósításához is. Azt mondják, azért 
terjesztette a törvényhozás elé Fehérváry, a hires liberális 
katona miniszter törvényjavaslatait a magyar katonai ne-
velés kibővítéséről, hogy Apponyi Albert gróf előtt utat nyis-
son „a király és haza szolgálatára". Hát eddig nem a 
királynak és nem a hazának tett szolgálatokat Apponyi tevé-
kenységével, melynek ime most egy lényeges tárgyát maga a 
tisztelt szabadelvüség is átvette és megtette buzgólkodása 
tárgyává? Persze no, tudjuk már jól, hogy az ember csak 
akkor számit, ha szabadelvű. Hajh, előbb kellett volna az 
uraknak Apponyit „a király és haza szolgálatába" bebocsá 
tani, nem most, mikor a keresztény magyar államiság 
tönkre van téve. Mit konzerváljon, mit fejlesszen most 
már Apponyi Albert Magyarországban ? A beczikkelyezett 
atheismust s a szabad pórázra eresztett polgári párosodá-
sokat és elválásokat ? 

f Gyászhir. Mély részvéttel vettük a következő 
táviratot: Méltóságos és főtisztelendő Gebe Victor, a mun-
kácsi egyházmegye székes káptalanjának nagyprépostja s 
pápai praelatus ma hajnalban szélhűdés következtében 
meghalt Ungváron. Élt ötvenkilencz évet. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 8/..) 
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Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás 
nélkül. 

(Folytatás.) 

Előbbi czikkünkből nyilvánvaló, hogy az egyház 
a legrégibb időktől fogva misével1) kapcsolatosan 

M Pamelius brüggei kanonok „Liturgicct Latinorum" 
1571. Coloniae Agrippinae munkája , második kötetében 
Scicramentorum Liber, Auctore Divo Gregorio czimen a 
370. lapon hozza a misét vAd Sponsam benedicendam 
Ezen misének ugyanaz a kollektája. szekrétája és postcom-
muniója, (akkor még Ad Complendum), mely az V. Pius 
pápa által 1570-ben kiadott hivatalos római misekönyv-
ben van. A Nagy Gergely pápa Sacram. Liber-ében 
előforduló ezen miseszövegből vette továbbá a hivatalos 
római misekönyv a jegyesek miséjében a Pater Noster 
után mondandó Propitiare Domine és Deus, qui potestate 
kezdetű könyörgéseket. Különös, hogy ezen misének N. 
Gergelynél még sajátos rövid praefat iója volt . „Vere 
dignura et iustum est aeterne Deus. Qui foedera 
nupt iarum blando concordiae iugo et insolubili pacis 
vinculo nexuisti, ut multiplicandis adoptionum filiis, sanc-
torum connubiorum foecunditas pudica servaretur. Tua 
enirn Domine Providentia, tua grat ia inefifabilibus módis 
u t rumque dispensât; ut quod generatio ad mundi edidit 
ornatum, regeneratio ad ecclesiae perducat augmentum." 
Régente majdnem minden misének külön praefatiója volt 
a latin szertartásban, mig a görög rítusban mindig egy 
és ugyanaz a praefatió. Ezen külön praefatiók, mint e 
példa muta t ja , a mise alapeszméjét tükrözték vissza. Az 
Infra actionem ima is sajátos, hasonlóképpen kapcsolatos 
a mise alapgondolatával. „Hanc igitur oblationem famu-
lorum tuorum, quam tibi offerunt pro famula tua N., 
quam perducere dignatus es ad statum mensurae et ad 
diem nuptiarum, pro qua maiestati tuae supplices fundi-

áldotta meg a házassági frigyet. Nyilvánvaló, 
hogy a jegyesek is — mig a hivek általában 
áldozati adományokat hoztak — áldozati adomá-
nyokkal jelentek meg a misén, a mely alatt a 
pap megáldotta frigyöket. Tény továbbá, hogy 
sok századon át mindannyian, a kik megjelentek 
a misén, mindannyiszor meg is áldoztak, ugy, 
hogy magnk a hivek gondoskodtak áldozati 
adományaikkal áldozásuk anyagáról. Ez alapon 
történt, hogy a jegyesek is megáldoztak a mise 
alatt, a melylyel kapcsolatosan a pap megáldotta 
frigyöket. Nem azért áldoztak, mert házasságra 
léptek, hanem azért, mert misével kapcsolatosan 
áldotta meg az egyház házasságukat, mert misén 
vettek részt. 

mas preces, ut eam propit ius cum viro suo copulare 
digneris." Minálunk Magyarországban jelenleg mise köz-
ben csak elvétve áldatják meg a házasfelek fr igyöket. 
Ugy hiszem nem tévedek, ha e körülmény okát azon 
tényben keresem, hogy a magyar kath. egyház régi 
misekönyveiben nincs meg a jegyesekért való mise. Igy 
p. az 1501. Missale secundum chorum alme Ecclesie 
Strigoniensis több votivmisét hoz. Megvan benne a missa 
pro pace, contra paganos, pro iter agentibus, megvan 
benne a missa contra mortalitatem seu pestem és meg-
jegyzi a Rubr ika : „hanc papa Clemens sextus instituit 
cum collegio "et cardinaiibus, de nincs meg benne a 
jegyesekért való mise. Igy történhetett , hogy mivel 
régente nem volt szokásban a magyar kath. egyházban 
ezen ünnepélyes áldás és mise, bár elfogadta 1630-ban a 
nagy Pázmány buzditására a hivatalos római mise-köny-
vet, a missa pro sponso et sponsa nem ment át az életbe. 

44 
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De világos az előbbiekből az is, hogy a 
jegyesek házasságuk előtt nem gyóntak, mert 
évenkint csak egyszer gyóntak a hivek, a nagy-
böjt elején. 

Már a 6. században sok helyen megfogyat-
kozott a buzgalom. A miért is az egyház azt 
követelte a hivektől, hogy legalább a három 
középponti ünnepen járuljanak az Úr asztalához. 
Másutt még ez időben is minden vasárnap áldoz-
tak a hivek. 

Ezen időben bizonyára már sokszor áldozás 
nélkül kötötték meg a hivek a templomban 
házasságukat, mert ekkor már nem volt mindig 
kapcsolatos a misehallgatás áldozással. 

Annál inkább mondhatjuk ezt a későbbi 
időkről, a midőn az egyház kénytelen volt a 13. 
században egyetemes törvényt hozni, hogy a hivek 
évenkint legalább egyszer húsvétkor járuljanak 
az Ur asztalához és legalább egyszer gyónják 
meg bűneiket. 

A IY. lateráni zsinat ezen törvényét meg-
ujitotta a trienti zsinat azzal a megtoldátsal, 
hogy a trienti zsinat az évenkint egyszer meg-
parancsolt gyónás idejét is jelzi, üdvösnek 
nevezvén a szokást a nagyböjt elején végezni az 
évi gyónást. 

Ezen előzmények tudatában hozta a trienti 
zsinat 24-ik ülésében de reform, matrim. cap. 
I-o következő határozatát: „Postremo sancta 
synodus coniuqes hortatur, ut, antequam contrahcint 
vel saltern triduo ante matrimonii consummationem 
sua peccata diligenter confiteantur, et ad sanctis-
simum Eucliaristiae sacramentum pie accédant 

A trienti zsinat inti, buzdítja a jegyeseket, 
hogy házasságkötésök előtt gyónjanak ós áldoz-
zanak. A trienti zsinat buzditja a hiveket ezen 
áldozásra, mert kezdetben sok századon át tényleg 
áldoztak mise alatt a jegyesek, midőn megkötötték 
házasságukat. Nem parancsolja meg a trienti 
zsinat a házasságkötés előtt az áldozást, mert a 
későbbi századokban tényleg nem áldoztak a 
jegyesek házasságuk megkötésekor. Nem paran-
csolja a jegyeseknek a gyónást, mert a trienti 
zsinat előtt tényleg nem gyóntak ilyenkor a 
jegyesek. Másodszor pedig azért nem parancsolta 
meg a trienti zsinat a jegyeseknek a gyónást, 
mert már előbb intézkedett volt a zsinat 14. 
ülésében a gyónásról, midőn parancsképpen 
kimondotta, hogy kötelességszerüleg minden hivőnek 
legalább egyszer meg kell gyónnia bűneit. 

Ha figyelemmel kisórjük legrégibb szertar-
tásos könyveinket, azokban nem találunk utasi-
tást a házasság előtti gyónás ós áldozásra. 

Az 1560-ban Oláh Miklós primás által kiadott 
Ordo et Ritus S. Metiopol. Ecclesie Strigoniensis 
nyomtatott szövege teljességgel mit sem szól a 
házasságról. Kéziratos részében a 13. lapon Copula 
czim alatt hozza a házasság szertartásait magyar 
nyelven, de gyónás- és áldozásról nincs szó 
benne. 

Ugyanezt látjuk, ha az ugyanazon évben 
1560-ban Oláh Miklós által Nagy-Szombatban 
ta r to t t zsinat adatait vizsgáljuk. 

Nyolczadik fejezetében beszól a házasságról. 
„Licet solo partium consensu Matrimonium 
contrahatur, ad bonos tarnen mores pertinet: 
ut non clandestine, sed consensu imprimis paren-
tum id fiat, ac deinde in facie Ecclesiae publice-
tur. Solennitates autem nuptiarum non celebrentur 
temporibus a iure prohibitis. Praecedant autem 
trinae monitiones publicae."2) 

A trienti zsinat három évvel később hozta 
idézett határozatát a házasság előtti gyónás- és 
áldozásról. Nem csoda tehát, ha 1560-ban sem a 
zsinat sem a szertartásos könyv nem említi ezt 
a gyónást ós áldozást. 

De nincs szó e gyónás- és áldozásról a 
trienti zsinat határozata után 20 évvel később 
Telegdy Miklós pécsi püspök és az esztergomi 
érsekség administratora által 1583-ban kiadott 
Agendarius-b&n sem. 

Ordo et Ritus coniungendi Sponsum et Spon-
sam in facie Ecclesiae czim alatt 53. lapon 
említi ugyan a trienti zsinat rendelkezését a 
házassági hirdetésekről, de hallgat a házasságot 
megelőző gyónás- és áldozásra vonatkozó rendel-
kezéséről. 

„Parochi nullos inter se coniungant, nisi 
prius ex laudatissima et antiquissima ecclesiae 
consuetudine a Lateranensi concilio sub Innocentio 
tertio inducta et a Sacra Tridentina Synodo 
approbata, tribus festis diebus in templo, inter 
missarum solemnia coram populo denuntietur, 
inter eos esse coniugium futurum.u 

Majd később igy folytatja: 
„Cum autem ii, quorum nuptiae publico in 

conventu proclamatae sunt, ad templum venerint, 
sacerdos superpelliceo et stóla indutus eos sic 
alloquatur." 

2) Téterffy, Cone. Hung. p. II. pag. 66. 
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A házasokhoz intézendő előirt tanitás meg-
emlékezik ugyan a házaséletben szükséges isteni 
kegyelemről, de gyónás- és áldozásról hallgat. 

Miután elsorolta a házastársak kötelességeit 
igy folytatja: 

„Nagy dolgok ugyan ezek, és olyak, melyeket 
az emberec tulaidon ereikkel meg nem mivel-
hetnenec. De ennec a házasság szentségénec fel 
vételébe, az istennek ma'asztya adatic nekic, ki 
altal meg mivelhetic. Adatic mondom, ha nem 
ugy mint a poganoc, mint az oktalan barmoc, 
hanem io készülettel iarulnac a házassághoz. 
Hittel, bűnökön való töredelmességgel, isteni féle-
lemmel és io igyekezettel." 

Ebből látjuk, hogy ezen magyarországi szer-
tartásos könyv, mely 20 évvel később a trienti 
zsinat után jelent meg 1583-ban, még nem vette 
föl szövegébe a trienti zsinat rendelkezését a 
házassági gyónás és áldozásról, bár tényleg föl-
vette volt ugyanezen zsinat rendelkezését a 
házassági hirdetésekről. De nemcsak nálunk 
Magyarországban történt az, hogy a 16. század 
végén megjelent Agendák még nem irják elő a 
hávasság előtt a gyónást és áldozást, hanem 
ugyanezt tapasztaljuk a nevezett időben meg-
jelent külföldi Agendákban is. 

Egy évre rá Telegdy Miklós Agendariusa 
megjelenésére 1584-ben Pawlowszky Szaniszló 
olmüczi püspök adott ki Aqendá-1.3) 

Rendkivül jellemző már a házasság kiszol-
gáltatására vonatkozó szertartások czime. „Modus 
Confirmation is Matrimonii. A szöveg hozzá szláv 
és német. E könyv szerint házasságkötéskor a pap 
csak megerösiti a keresztény község előtt, a mit 
a jegyesek maguk között már előbb el végeztek 
volt. Bizonyságot tesz a pap a jegyesek eltökélt 
szándékáról. 

„Dieweil ihr nun auff beiden seiten frey 
und ledig seidt, geziemet es sich nit, euch 
solches zu verhindern, sondern vielmehr zu 
bestettigen 

„Dieweil ihr des willens seit, euch in den 
stand der heiligen Ehe zu begeben, ist nur 
weiter aus meinem Priesterlichen Ampt nichts 
ausstendig, nur allein euch solches zu bestettigen, 
das ihr von mir für der christlichen gemein ein 
zeugnuss und Versicherung emphange t . " 4) 

3) Agenda seu modus administrandi Sacramenta. 
Secundum ritum Cathedralis Ecclesiae Olomucensis Ad 
usum eiusdem dioecesis. 

4) Ezen Agenda az előző századok kath. felfogását 

Miután stolával összekötötte a pap a 
jegyesek kezeit, ezeket mondotta p. 147.: 

„Was Gott zusammen gefüget hat, das sol 
der Mensch nicht scheideu. Gott der Allmechtige, 
unser himlischer Vater, der bestettige euch diesen 
ewren Ehestandt. Und ich auss pfiicht meines 
Priesterlichen Ampts, gebe euch zusammen vor 
Gott und der ganzen Christlichen Gemein, be-
kre fftige und bestettige diesen ewren heiligen 
Ehestandt." 

Gyónás- és áldozásról semmit sera emlit 
ezen Agenda. A szertartás végén Isten kegyel-
mét és áldását kéri a házasfelekre. 

„Gott der Allmechtige, der verleihe und 
gebe euch seine Göttliche gnad und segen. 

Husz éve elmúlt, hogy a trienti zsinat 
meghozta volt a házasságot megelőző gyónás-
és áldozást a vonatkozó határozatát és 
az egyházmegyei szertartásos könyvekben még 
semmi nyoma e rendeletnek. Még az 1611-ben 
tar tot t nagyszombati tartományi zsinat sem tud 
róla semmit sem. Pedig e tartományi zsinat 
megemlékezik a trienti egyetemes zsinat más 
házassági törvényeiről.5) 

De a Pázmány Péter által 1625-ben kiadott 
Rituale Strigoniense p. 149. már figyelmezteti a 
jegyeseket, hogy házasságuk előtt gyónják meg 
bűneiket ós áldozzanak. 

„Admoneantur praeterea Conjuges, ut ante-
quam contrahant, sua peccata diligenter confi-
teantur, et ad sanctissimam Eucharistiam, atque 
ad Matrimonii Sacramentum suscipiendum pie 
accédant." 

Ezt a szöveget ismétli szóról szóra a 
Pállfy Tamás egri püspök által 1666-ban Kassán 
kiadott Rituale Agriense p. 158., a Telekesy István 
egri püspök által 1702-ben Bécsben nyomatott 
Rituale Agriense p. 122. és a gr. Eszterházy Károly 
egri püspök által 1768-ban Egerben a püspöki 

egyszerű, érthető nyelven fejezi ki. Már aranyszájú sz. 
János szerint (Deer. I I . pars, Caus. 27. qu. 2. cap. I.) : 
Matrimonium non facit coitus, sed voluntas. . . . " Ez 
alapon Burandus (Rationale Divinorum Officiorum, 1568. 
Lugduni, p. .41.) Sacramentum voluntatis-nak nevezi a 
házasságot. Durandus ugyanis így osztályozza a szentsé-
geket : „Sunt quaedam Sacramenta necessitatis tantum, 
quaedam dignitatis et necessitatis, quaedam ordinis et 
necessitatis, quaedam dignitatis et voluntatis, quaedam 
vero voluntatis tantum." Idézett lapon. 

5) Péterffy idézett munkája II. köt. 211. 1. „Ne 
temporibus ab Ecclesia prohibitis et in Conc. Trid. sess. 
24. expressis, hoc Sacramentum administretur. 

41* 
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iskola betűivel nyomatott Rituale Agriense p. 
88. és a későbbi Rituálék mind. 

Honnét e változás? A trienti zsinat 1563-
ban bozta a házassági gyónás-és áldozásra vonat-
kozó határoz .tát. Még az 1611. nagyszombati 
tartományi zsinat nem emliti azt. De Pázmány 
Rituáléja, mely 1625-ben jelent meg, már emliti 
azt. Es a későbbi Rituálék mind emiitik. 

A Rituálék az egyház életét, gyakorlatát 
tüntetik fel. A Rituálé a lelkipásztor kézikönyve. 
Ez alapon régen Mavualia pastorum vel paro-
chorum volt e könyvek neve. 

1614-ig minden egyházmegyének megvolt a 
maga szertartásos könyve. Minden egyházmegyé-
nek több-kevesebb sajátossága volt a szertartások 
terén. A Rituálé szertartásai ugyanis mélyen 
és közvetlenül érintik a nép életét.0") 

Rómában megjelentek ugyan már előbb is 
szertartásos könyvek. Igy X. Leo pápa idejében 
Castellani dominikánus kiadta a Sacerdotale 
Romanum-ot. De pápai tekintély ly el, hivatalos 
Rituálét V. Pál pápa adott ki először 1614-ben. 
A kath. világ összes püspökeihez intézett kör-
levelében buzdítja a püspököket, hogy fogadják 
el a római Rituálét. 

A magyar kath. egyház megmaradt ugyan 
régi szertartásai és szertartásos könyvei mellett 
egész mai napig, de azért nem egy üdvös ren-
delkezést átvett a hivatalos római Rituáléból. A 
többi között átvette szóról szóra a hivatalos 
római Rituálénak a házassági gyónás- és áldozásra 
vonatkozó rubrikáját. 

1614-ben jelent meg a hivatalos római 
Rituale, mely előirja: 

„Admoneantur praeterea coniuges, ut ant.e-
quam contrahant, sua peccata diligenter confi-
teantur, et ad Sanctissimam Eucharistiam atque 
ad matrimonii Sacramentum suscipiendum pie 
accédant. 

A római Rituáléból vették át Pázmány és 
az emiitett püspökök a házassági gyónás- ós áldo-
zásra vonatkozó szöveget. 

Ugy a hivatalos római Rituálé, mint az idé-
zett magyarországi Rituálék nem lépik át e rendel-
kezésökben a trienti egyetemes zsinat álláspont-
ját. Mindenik csak buzditást foglal magának és 
nem parancsot. 

6) „Quia dispares diversarum nationum mores et 
ingénia sunt, diversos ritus et caeremonias ut in rebus 
pOjiticis, ita etiam in ecclesiasticis exigunt. Bona, Rer. 
Lit urg. lib. I. c. 16. 

Ezek szerint a plébános kötelessége, hogy 
intse, buzditsa hiveit a házassági gyónás- és 
áldozásra. De ha többszöri intése és buzditása 
daczára a jegyesek makacsul megmaradnak régi 
elhatározásukban és teljességgel nem tudja 
őket rábirni, hogy meggyónnának ós áldoznának : 
e czimen nem tagadhatja meg tőlök az egyházi 
házasságkötést. 

Következőleg átlépi jogkörét a püspök, a 
ki ennél többet követel, mert e követelésével 
házassági akadályt állit, a mire pedig nincs jog-
hatósága. Még inkább érvényes ez a plébánosok-
ról, ha e czimen nem akarják egyházilag össze-
adni a jegyeseket. 

Gr. Barkóczy Ferencz egri püspök túlment 
a trienti zsinat „liortatur" szavában megállapitott 
határvonalon, tul az általa elfogadott és az egri 
egyházmegyében akkor használatban volt Telekesy 
Rituálé „admoneanturu kifejezés ereje határvo-
nalán. midőn püspöki székének elfoglalása után 
csakhamar 1745. junius 3. kiadott főpásztori 
szózatában igy rendelkezik kérdésünkre vonat-
kozólag: „Ad nullorum nuptias Catholicorum 
solemniter benedicendas prius accédant Parochi, 
et qui eorum vices gerunt, praeterquam eorum, 
qui prius fuerint rite confessi et Sacra Commu-
nione refecti." 7) 

Fuclis érsek 1806. április 13-án kiadott 
Statuta Generalia sorában (p. 80.) magáévá tette 
gr. Barkóczy Ferencz rendelkezését és szóról 
szóra ismétli azt. De mégis élét veszi Barkóczy 
rendelkezésének, enyhitő alakkal vezetvén be azt. 
„Universos Curatos monemus: ne ad solemniter 
benedicendas Catholicorum Fidelium Nuptias 
accédant, praeterquam eorum, qui prius fuerint 
rite instructi, confessi et Sacra Communione 
refecti." 

(Folytatjuk.) Dr Bölim János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

-j- G r e b é V i k t o r , 
nagyprépost. 

A munkács-egyhásmegyei székeskáptálan mélyen el-
szomorodott szivvel jelenti szeretett kartársa méltóságos 
és főtisztelendő Gebé Viktor, pápa ő szentségének házi 
praelatusa, székeskáptalani nagyprépost, rochenitzi cz. pré-

1) Statuta Dioecesis Agriensis, Agriae, Typis Scholae 
Episcopalis. 1773. §. VII. De Matrimonio, p. 29. 
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post, általános püspöki helynök, III-ad fokú fellebbezési 
bíróság elnöke a lembergi érseki főegyházmegyére nézve, 
a középiskolai hi t tanári vizsgáló bizottság elnöke, a pap-
árValeány-nevelő- és tanintézet-, és a püspöki iroda igaz-
gatója, az ungvármegyei törvényhatóság bizottságának és 
Ungvár város képviselő testületének tagja , az éneklész-
tanitóképezde segély egyletének és az ungvári kath . kör 
alapitó tpgja, sz.-széki ülnöknek stb. folyó hó 26-án 
reggeli 5 órakor életének 59-dik, áldozárságának 35-ik, 
kanonokságának 15 ik és nagypréposti méltóságának 2-dik 
évében agyszélhüdés következtében hirtelen bekövetkezett 
halálát. Az Istenben boldogultnak hült tetemei folyó hó 
28-án d. e. 872 órakor a püspöki palotában leendő be-
szentelés után a székesegyházba fognak átvitetni, honnan 
az engesztelő szent miseáldozat bemutatása és a temetési 
gyászszertartás elvégzése után a váralatti sírkertben fog-
nak örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő sz. mise-
áldozat az elhunyt nagyprépost lelki üdveért pedig folyó 
hó 29-én d. e. 9 órakor fog a helybeli székesegyházban 
a Mindenhatónak bemutat tatni . Kelt Ungvárott, 1897-dik 
évi május hó 26-án. Legyen emléke örök és nyugalma 
áldott ! 

Budapest, jun. 1. Az autonomiai ügy jelen állása. — 
Magyarországban a kath. ügy abba a szerencsés 

helyzetbe jutot t , hogy az ország minden vidékén, csak-
nem minden püspöki városban, van organuma, mely az 
eszméket tisztázza és a kath . akczió vezetésében részt 
kíván. 

E lő t tünk fekszik a kath. lapoknak csaknem teljes 
sorozata. Valamennyi kath . lap hozzá szólt az autono-
mia ügyéhez, némelyik ismételten is. Valamennyien el-
ismerik, hogy a mit az a lap kimondott , a világi képvi-
selők jó mey válogatás ár ól, az autonomiai kongresszus sikere 
azon fordul meg. 

Sorba fogjuk venni a kath. lapoknak nyilatkozatait . 
Valamennyiben van figyelemre méltó dolog ; némelyik a 
dolognak mások által meg nem világított oldalát találóan 
muta t ja be. Például a nagyváradi „Tiszántúl" igen 
helyesen megjegyzi, hogy királyaink főkegyúri joga 
Rómától kapott jog és „igy ő felsége nem oszthatja azt 
meg a katholikusok törvényes képviselőtestületével az 
adományozó apostoli szent szék hozzájáridása nélkül, 
jogi elv ugyanis, hogy a szerzett j og csak az adomá-
nyozó beleegyezésével osztható meg egy másik jogi 
alanynyal. vagy ruházható át arra." 

Egyál ta lában ugy látszik, hogy az autonomiai 
akc/.ió sikerét legtöbb akadály, legnagyobb veszedelem a 
legfőbb patronátusi kérdés megoldása irányából fenyegeti. 
I t t , ebben az irányban vagyunk legkevésbé tájékozottak, 
ebben az irányban megyünk a kongresszus elé a legna-
gyobb — bizonytalansággal. Hajlandó-e az apostoli király 
az autonomiai testülettel jogait megosztani? Kész-e a 
szabadelvű kormány a becsúszott visszaélésekről lemon-
dani? Ki teszi meg az iniciativát a legfőbb patronatusi 
ügyek belevon âSârâ ci kongresszus tárgyalásaiba : a király-e 
vagy a püspöki k a r ? Mindezek oly kérdések, melyekre 
nézve senki sem tud kielégítő, megnyugtató választ adni. 

Ezért várja mindenki sóvárogva a püspöki konferenczia 
további tájékozását . 

A „Nyitramegyei Szemle" nyugtalanságában még 
ezen a ponton is túlmegy. 0 a küldöttek kath. jellegére 
nézve, a jelenleg változott viszonyoknál fogva, nem igen 
aggódik. A nép hallgatni fog lelkipásztora szavára. Sze-
rinte nem is a népen fordul meg a kérdés, hanem . . . 
És itt á tadjuk a szót neki, nem abban az ertelemben, 
mintha szavait aláirnók, hanem, hogy a püspöki kar s az 
egész kath . olvasóközönség nyerjen a kölönféle felfogá-
sokról. 

„Nem is azon fordul meg a kérdés, u. m. a nevezett 
lap, hanem vájjon az autonomiai szervezet talál e kellő 
támogatást a püspöki karnál s vájjon lesz-e elegendő 
erélye kivenni a kormány kezéből azt, amit mostanáig a 
felségjogok megosztása czimén a kormány magához vont ? 

Ha valamely tényező részéről kicsinyes fél tékeny-
kedés fog lábra kapni, ha netalán a püspöki kar attól 
tartva, hogy az esetleges kri t ika csorbát fog ejteni tekin-
télyén, visszahúzódik az autonomia jogainak támogatásától 
akkor ismét ott vagyunk, a hol voltunk. Akkor a kor-
mánynak könnyű dolga lesz. A sokak által annyiszor 
hangozta tot t autonomia meddő lesz, mint az 1870-iki, és 
e második kudarcz u t ján sikerül a kormánynak az eszmét 
ismét legalább félszázadra eltemetni. Es természetesen a 
ka thobkus személyi ügyek és vagyon körül a rendelkezést 
magának továbbra is biztosítani. 

Amint legalább mi lá t juk a dolgokat, az irányadó 
körök még nem mutatnak kellő érdeklődést a kongresszus 
létrehozása iránt. Hogy ugy fejezzük ki magunkat , bizonyos 
bizonytalanság jellemzi a helyzetet. Pedig a magyar 
katholikusok vezetésére hivatott püspöki karnak éppen-
séggel nincs mitől tartania az autonómiánál, mert a hivek 
s az alsó papság beleszólása a főpásztori tekintélynek 
nem csak csorbítására nem fog vezetni, hanem amint az 
nekünk legfőbb óhajunk, éppenséggel annak emelésére 
fog szolgálni. Mert a főpásztori intézkedések némi ellen-
őrzése, a jogok és intézkedések bizonyos csoport jának 
illetékes testületből származó kritikája*) sohasem válhatnak 
hát rányára valamely intézménynek és viszont megmenti 
az olyan lépésektől, melyeket sokszor maga is sajnál és 
melyeknek nyilvános bírálásától eltiltja a híveket a főpász-
torok iránti tisztelet, de melyek azért — sajnos — elő-
fordulhatnak, ha mindjár t hallgat is felölök a sajtó, a 
közvélemény. 

Azért várva-várjuk a választásra vonatkozó intézke-
déseket azon óhajjal, sőt rendületlen bizalommal, hogy a 
kongresszus ugy tárgyalása alatt, mint végeredményében 
a püspöki kar tekintélyének teljes tiszteletben tartásával 
a katholikus közéletnek hatalmas fellendülését fogja elő-
mozdítani." 

Igy a „Ny. Sz." = 

*) Az ily kritika püspökök felett jobban illik szerintünk a 
zsinatokhoz, mint egy világi többségből alkotott kongresszushoz. 
Sőt talán csakis amoda való az ily „kritika." 
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Galgócz, május 27. Bérmálás. — 
Boltizár József mvlassi felszentelt püspök s eszter-

gomi általános érseki helynök ő méltósága f. hó 26 án 
Galgócz városába érkezett, hogy másnap a bérmálás szent-
ségét kiszolgáltassa. 

0 méltósága dr Klinda Teofil főszentszéki jegyző 
kiséretében jött a délutáni vonattal, a hol fogadására a 
kerületbeli világi papság s a helybeli szent Üdvözítőről 
nevezett szerzetes rend főbbjei s a katholikus hitközség 
képviseletében Babóthy Emil ur fogadták. A girlandok-
kal, diadalkapuval s zászlókkal ékesen feldiszitett tem-
plomba érkezvén, részt vett~a májusi szent ajtatosságon, 
majd ezután megnézte a páratlan szép kálváriát s láto-
gatást tett a szent Ferencz-rendiek s egyes városi előke-
lőségeknél. Másnap, áldozó csütörtökön, reggeli nyolcz 
órakor ő méltósága a plébánia lakból harangzugás között 
nagyszámú papság kiséretében követve a hivek ezreitől 
ajtatos énekek mellett vonult a gyönyörű pompában 
ékeskedő szentegyházba, hol szent misét mondván föl-
ment a szószékre s majdnem egy órán át tartó beszédben 
a lelkesedés szent hevével kifejtette a hallgatóságnak 
Jézus Krisztus mennybemenetelének okát : hogy a Szent-
Leiket nekünk elküldhesse. 

Majd megkezdé apostoli szent ténykedését .s 1450 
hivőt erősitette meg a Szent-Lélek kegyelmével. 

Valódi apostoli, lankadni nem tudó buzgalommal 
végezte a tikkasztó hőségben tisztjét, s szóval ki nem 
fejezhető részvét érzete szállotta meg sziveinket, midőn 
ő méltóságán rövid ideig tartott rosszullét vett erőt. 

Délben a helyben éppen huszonöt évig buzgón mű-
ködő plébános Brucker Ágoston ur fényes ebédet adott, 
melynek folyamán számos szép felköszöntőt mondottak. 
Brucker Ágoston plébános ur szép beszédben mondott 
köszönetet ő méltóságának, hogy plebânoâkodâsa ideje 
alatt most már harmadizbsn avatta híveit Krisztus baj-
nokaivá. 

Majd ő méltósága emelt poharat a herczegprimás 
ő eminencziája, kegyelmes atyánkra s a kegyuraságra s 
annak képviselőjére Terstyensky lovag úrra, valamint 
Galgócz város hitbuzgó közönségére is. 

A Ferencz rendiek tartományőre, ft. Benignus, Sztopka 
ő méltóságát, mint a rend nagyérdemű jótevőjét éltette. 

Mire ő méltósága emelkedett fel s köszönetét fejezte 
ki a szép óvácziókért s egyúttal Klempa Simon és Keller 
János nagyszombati prépost urakat éltette, kik tisztele-
tére ide jönni szíveskedtek. 

Délután öt óra felé a püspök ur ő méltósága kö-
rünkből távozott, hogy apostoli működését Moravankán, 
Pöstyénben, Vágujhelyen, Ó-Turán, Podolán, Nagy-Kosz-
tolányban s Ujvároskán folytassa. Sziveinket valóban el-
bűvölte szelídségével, atyai szeretetével, alázatosságával, s 
midőn eltávozott, könnjes szemekkel kértük az ég Urát, 
hogy ő méltóságának életét szentegyházunk s édes ha-
zánk javára igen sokáig megtartani és szent áldásával 
tetézni kegyeskedjék. 

„Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis corrobo-
ravit templum Dei." P. A. 

Bologna, 1897. május 25. Hódolat Üdvözítőnknek. — 

Mélyen tisztelt Szerkesztő ur 

Tekintettel az érdeklődésre, melylyel Ön a jó ügy 
iránt viseltetik, bátorkodom az „Ünnepélyes hódolat 
Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak" ügyét becses figyel-
mébe ajánlani. Egyúttal örömmel jelentem, tisztelt Uram, 
hogy a Szentatya a bizottságot, mely itt Rómában ezen 
ünnepség rendezésére alakult, örömmel üdvözölte és annak 
tiszteletbeli elnökévé Jacobini Domonkos bibornokot 
nevezte ki. Ezen kinevezés által ő Szentsége a bizottság 
működésének nagyobb tekintélyt és hathatósabb ered-
ményt óhajtott biztosítani. 

Arra kérem mélyen tisztelt Szerkesztő urat, hogy 
azon levelet, melyet ő eminencziája minden katholikus 
püspökhöz intézett (és a melyet '/. ezen soraimhoz 
mellékelni bátor vagyok), b. lapjában közölni szívesked-
jék. A legnagyobb köszönettel fogom fogadni, hogyha b. 
lapjának azon számát, melyben a nevezett levél meg-
jelenni fog, czimemre megküldeni kegyeskedik. Ebben 
egyúttal világos jelét fogom látni annak, hogy ön, tisztelt 
Uram, ezen ünnepség iránt jóindulattal viseltetik. 

Fogadja előre is, tisztelt Uram, a nemzetközi bizott-
ság hálás köszöuetét és részemről őszinte tiszteletem 
nyilvánítását. 

K. m. f. 
Grispolti T., főtitkár. Acquaderni i. , elnök. 

U. i. Czim, mely alatt becses lapjának illető számát el-
küldeni kérem : 

Az 
„Ünnepélyes hódolat Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak" 

Nemzetközi Bizottsága Elnökének 
Via Mazzini, 94. sz. Bologna. 

Ünnepélyes hódolat az Üdvözítő Jézus Krisztusnak. 

Ismeretes, hogy Rómában a Szentatya legmagasabb 
jóváhagyásával egy nemzetközi bizottság alakult, melynek 
czélja a jelen század vége és a következőnek kezdete 
alkalmából a hála és szeretet ünnepélyes hódolatát 
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus iránt felébreszteni. 

Hogy ezen bizottság tevékenységének nagyobb ki-
terjedést és hatást biztosítson, 0 Szentsége legkegyel-
mesebb jóakaratának mintegy zálogául, annak tisztelet-
beli elnökéül Jacobini Domonkos bibornokot méltóztatott 
kinevezni, ki legott érintkezésbe is lépett az összes 
pátriárkákkal, érsekekkel és püspökökkel s hozzájok a 
következő levelet intézete ; 

Méltóságos url 
Kétségkívül, van már tudomása azon magasztos 

tervről, melyet néhány kipróbált jámborságu férfiú készí-
tett. Ok a jelen század vége alkalmából az egész világ 
hivőit arra hívják föl, hogy hitüknek, szeretetüknek és 
hálájuknak az emberiség dicső Megváltója iránt egy 
ünnepélyes és közös megnyilatkozásban adjanak kifejezést. 

Ezen vállalkozásban czéljok az volt, hogy meg-
feleljenek 0 Szentsége XIII. Leo pápa legfőbb kíván-
ságának, ki a jelen, alkonyathoz közeledő század végét 
és a következőnek kezdetét, az Üdvözítő boldogító oltalma 
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alatt, egyetértésben és békében mégszentelve óhajtja 
látni. 

Ezt a tervet 0 szentsége bő áldásaiban részesitette. 
lis miután annak keresztülvitelére Rómában bizottság 
alakult meg, a melyben minden nemzet katholikusai 
képviselve vannak, 0 Szentsége, méltatlanságom daczára, 
engem méltóztatott annak tiszteletbeli elnökévé kinevezni. 

Ezen tiszteletet, nem tagadom, a legnagyobb öröm-
mel és kézséggel fogadtam. Mert lehet-e kellemesebb és 
kívánatosabb dolog reám nézve azon kevés napokban, a 
melyek életemből még hátra vannak, — mint minden 
erőmet a mi Üdvözítőnk dicsőségének szentelni, különösen 
e század alkonyán ? e századén, mondom, a melyben fen-
héjázó gőgös emberek, a hazug tudomány nevében, a 
mely forró lázként hozá forrongásba elméjöket, a keresz-
tény vallás eredetét kétségbe vonoi, sőt az Üdvözítő isteni 
személyének valóságos létezését képtelen mesének minő-
síteni merészelték? 

A számtalan bántalmakat, melyekkel őt illették, 
kiengesztelni. Istennek haragját imáinkkal csillapítani és 
Jézusnak, ki az isten dicsőségének fénye és valójának 
képmása, szent nevét az uj század hajnalán magasztalni 
s a legnagyobb dicsőítésekkel ünnepelni : 6Z SJZJ CL mit 
feladatunkul kitűztünk a minek foganatosítására minden 
erőnkből törekednünk kell. 

Minden erő, minden tehetség, kell, hogy szorosan 
egyesüljön e czélra: az ájtatosság és kiengesztelés ekla-
táns megnyilatkozásai, a tudós férfiak munkái, a jó 
irányú hirlapok czikkei, a római pápa iránt való szere-
tetnek nyilvános tanúbizonyságai, mind e czélra kell, hogy 
irányuljanak. Ekként az általános lelkesedés közepette, 
ez lesz az összes ünneplő nemzeteknek nagy szava. Ekként 
fog uj világításban visszatükröződni a sziveknek szoros 
egyesülése, az egyháznak csodálatos egysége és a hívek-
nek a kereszténység feje iránt való teljes ragaszkodása. 

Es miután a világ felett ismét uralkodni fog a 
kereszt, amelyben egyedül van az üdvösség, az emberi 
társadalom épen és szerencsésen fog a fenyegető romlás 
veszélyeiből kiszabadulni és az uj század békében s 
jóllétben boldogul megnyílni. 

Vagyok bátor reményleni, hogy Méltóságod is, mint 
a többi püspök, készséggel nyújtja hathatós támogatását 
a Rómában székelő központi tanácsnak és nekem ; és 
hogy azonfelül egyházmegyéjében is csakhamar e czélból 
végrehajtó bizottságot méltóztatik szervezni. 

Kérem Méltóságod válaszát, mely a teendő szük-
séges lépések közös tárgyalását fogja eredményezni. 

Többiben, buzgón kérve Krisztus Urunkat, hogy 
óhajtásait kegyesen meghallgassa, maradok 

Rómában, 1897. ápr. 15-én 

Méltóságodnak 
lekötelezett testvére 

Jacobini Domonkos, bibornok. 

Az egyház jeles fejedelmének e lángbuzgalmu szó-
zata meg fogja hozni bő gyümölcseit. Az egész katholikus 
világ, a pásztorok és hivek egyaránt, egy szívvel, egy 
lélekkel fognak azon lenni, hogy megfeleljenek a beléjök 
helyezett várakozásnak és hogy minél ünnepélyesebben 

és az emberiséghez minél méltóbban nyerjen egyetemes 
kifejezést az isteni Üdvözítő iránt való hit és szeretet. 

Kívánjuk, hogy a nemzetek közötti testvéri vetél-
kedés nemzeti végrehajtó bizottságot támaszszon minde-
nütt. Reméljük, hogy minden egyházmegyének, kivétel 
nélkül, lesz nemsokára egyházmegyei bizottsága vagy 
legalább megbízottja. Azonfelül kívánjuk, hogy a jóin-
dulat, mely a nemzetközi bizottság körül csoportosul, 
működésében a czél és eszközök egységét mindig szem 
előtt tartsa, mely is alapja és biztos záloga a legfénye-
sebb sikernek. 

Mi, részünkről szivünk mélyéből csatlakozunk 0 
Eminencziájának a sajtóhoz intézett felhivásához és bol-
dogoknah érezzük magunkat, hogyha a készülő vallásos 
nagy cselekménynek lényéhez tollúnkkal hozzájárulhatunk. 

IRODALOM. 
= Alapvető hittan a középiskolák használatára irta 

Demény Dezső az esztergomi főegyházmegyei hatóság 
jóváhagyásával. Budapest. Kiadja a Szent-lstván-Társulat, 
1897. 8-r. 73 1. 

A középiskolai hittanárok kongresszusa kitűnő ha-
tásának ez a könyv a második kiváló gyümölcse a tan-
könyv irodalom terén. Az első volt Titz Antal dr kegyes-
rendi tanár tankönyvének első kötete, melyet lapunk 38. 
számában mutattunk be. 

A Szent-lstván-Társulat igen kedvező szakkritika, és 
egyházhatósagi jóváhagyás alapján adta ki Demény Dezső 
budapesti érsekhelyettesi jegyző és hittanárnak e tankönyvét 
„ Alapvető hittan középiskolai használatra" czim alatt. A 

szerző az anyag teljessege mellett világos előadásra töre-
kedett s e czélra bizonyítékait az okoskodás megállapított 
alakjaiba öltöztette. Azért e könyv a tanuló részéről fel-
tételezi a levezető és felvezető okoskodás (deductio és 
inductio) kivált pedig a legegyszerűbb levezetés (syllo-
gismus) elemi ismeretét, mit a középiskolai tanterv sze-
rint a IV. osztályban tanulnak. A hol az okoskodás alak-
jainak ismerete egyelőre hiányzik, ott a hittanár alkalmas 
példákkal rövid fél óra alatt közölheti a szükseges fogal-
makat. A bzakemberek es érdeklődők figyelmét ez a mű 
méltán megérdemli. 

+ Gyöngyök Pázmány Péter ö s szes müveiből. 
Papok, tanítók es népkönyvtárak részére. Gyűjtötte Vargyas 
Endre. Harmadik kiadás. Veszprém, 1896. 12-r. 350 1. 

Pázmány Péter, akit már kortársai „bíboros magyar 
Cicero" nak hivtak, a magyar próza-irodalom korszak-
alkotója. Tősgyökeres magyarságával ott markolász mindig 
a szív gyökerei között. Müveiben gazdagon vannak szét-
szórva a velős eszmék, melyek magvas körmondatokban 
nyernek kifejezést. A mű következő fejezetek szerint 
csoportosítja Pázmány erőteljes magyarsaggal irt monda-
tait : Isten, Vallás, Erény, Bűn, Szenvedés, Élet, Család, 
Vegyes. A fent jelzett mű a magyar próza nagymesteré-
nek önálló aranymondásait foglalja magában, melynek 
kitűnő hasznát veheti minden lelkész, minden tanitó s 
minden irodalom-barát. Ennek a műnek nem volna szabad 
hiányzani egyetlen müveit magyar család asztaláról, vala-
mint egyetlen népkönyvtárból sem. Egy-egy fűzött példány 
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megrendelési ára 1 frt 60 kr., a diszes bekötési! példányok 
ára 2 frt. 

= Ünnepi és alkalmi szent beszédek. (Harmadik 
gyűjtemény.) Irta Dr Karsch Lollion. A nagyváradi 1. sz. 
egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Nagyvárad, 1897. 
8-r 255 1. Ára 2 ft. 

Karsch neve egyházi magyar irodalmunkban az első 
rangúak közt ismeretes, mint szónoklati iróé is. A mi az 
ő tollából származik, az mind tudással, Ízléssel, gondosan 
kidolgozott irodalmi alkotás, melynek értéke maradandó. 
Ünnepi és alkalmi szent beszédeinek ebben a harmadik 
gyűjteményében 33 ünnepi és 17 alkalmi szent beszéd 
foglaltatik. Nem hinném, hogy magyar pap ne óhajtaná 
birni ezeket a gyöngyöket. 

— Vallásos könyvtár. Első évfolyam. Második 
füzet. 1897. április 15. Szerkesztő-kiadó Violet Gyula 
áldozópap. A kassai egyházi hatóság jóváhagyásával. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal Sárospatak. Előfizetés egész 
évre 40 kr. Megjelen négyszer. 

Ebben a füzetben 16-r. 72 lapon a penitencziatartás 
szentségét ismerteti Messerschmiedt Géza kassamegyei 
áldozó-pap, 11 fejezetben, a következő czimek alat t : 1. Hol 
vette magát ? Mire való ? 2. Mi a penitencziatartás vagy 
bűnbánat? 3. A Szent-Lélek segítségül hivása. 4. A lelki-
ismeret megvizsgálása. 5. A bánat. 6. Az erős fogadás. 
7. A gyónás. 8. Az elégtétel. 9. A gyónás áldásai. 10. A 
gyakori gyónás. 11. Egy-két ellenvetés. — Vailia annyi 
ezer fogyna el belőle, a hány nap van egy esztendőben ! 

= Megjelent a Szűz Máriáról nevezett Rendtarto-
mány pozsonyi zárdájának templomának, kápolnáinak és 
góth stylü templomtornyának Története. A zárda temp-
lom hatszáz éves felszentelésének Emlékére (1297—1897.) 
összeállitotta : Maszárik Viktor. 

A nyolsz ivre terjedő finom papirosra nyomott és 
több képpel ellátott mű elmondja a pozsonyi szent 
íerenczrendü zárda történetét amint azt a kolostor 
„Krónikásai" időről időre, hiányosan amint a kor moz-
galmai megengedték, följegyezték. Kegyeletes emlékül 
Íratott e mű hazánk egy régi kolostoráról s inkább a 
zárda naplójának hiteles másolata mint szorosan vett 
történelmi tanulmány. Az érdekes munka megrendelhető : 
Pozsony, Ferencziek. Ára fűzve 1 frt 20, kötve díszkiadás 2 frt . 

V E G Y E S E K . 
= Katholikus állami tud. egyetem van svájczi 

Freiburgban. A kanton, vagyis az állam maga állította 
fel kath. jelleggel alapítványokra és állami dotáczióra. 
A pápa ezt az egyetemet különös pártfogásába vette. 
Hittudományi karát a szent Tamást legbuzgóbban követő 
döméseknek adta által. Az egyetemnek jelenleg 300 
hallgatója van. Maga a physico-mathematicai kar 20 
hallgatóval szaporodott, 30 hallgatóról 50-re emelkedett. 
Fog-e az autonomiai kongresszus egy kath. t. egyetem 
alapításával foglalkozni ? Ez a kérdés lesz az ő alkotó 
szellemének próbaköve. Röviden azért, mert a jövő 

kérdése, iskola-kérdés. A kié az iskola, azé a jövő, 
mert ezé az — ifjúság. Struccz-politika ez ellen nem 
használ semmit. 

— Bekeblezett doktorok. A budapesti kir. magyar 
tudomány-egyetem hittudományi kara dr Ambrus István 
egri, dr Francisey Lajos és dr Mihalovics Ede nyitrai 
theologiai tanárokat valamint dr Purt Iván tanulmányi 
felügyelőt a budapesti közp. papnevelő intézetben az 
egyházi tudomány és irodalom terén szerzett érdemeik 
elismeréseül collegiatus doktorainak sorába iktatta be. 

— Választások az egyetemen. A hittudományi 
kar tegnap tartott ülésében jövő tanévi dékánná dr Rapaics 
Raymond ny. r. tanárt választotta. Rektorválasztók lettek : 
dr Rita Dezső, dr Berger János dr Rapaics Raymond, 
dr Kisfaludy Á. Béla ny. r . tanárok. Rektort ezúttal a 
jogi karból választanak. A bittudományi kar ugyanebben 
az ülésben döntött a Horváth-féle alapítványból történni 
szokott négy évi cyklusra terjedő jutalmazások ügyében. 

— A „Notre Dame-"0k szerzetes társulatát vagyis 
kongregáczióját Fourier szent Péter 1598-ban alapította 
Lotharingiában Mattaincourt nevű városban, a hol a szent 
férfiú, mint fentebb láttuk, 1597—1640-ig plébános volt. 
Hazánkban törvény alapján 1765-ben telepedtek meg a 
notre-dameok s leányneveléssel foglalkoznak, még pedig 
nagy arányokban, ugy hogy csak a kalocsai főmegyében, 
a hol 1860-ban Kunszt érsek telepitette le 1 fő és 15 
fiókzárdában összesen 188 iskolanővér foglalkozik leány-
neveléssel. Van Pécsett, Pozsonyban, Temesvárott, Nagy-
váradon is nevezetesebb intézetök. Alapitójuk szentté 
avatását nagy ünnepségekkel ülték és ülik meg ország-
szerte. 

— ConCUrSUS. Kalocsán a két semínáriumba és 
Gyulafehérvárott a papnevelő intézetbe való felvételi 
vizsgálat jul. 3 án ejtetik meg. 

— Szabadelvű szűkkeblűség. Minap folyt le Sop-
ronban a Széchenyi-szobor leleplezese. Az uralkodó szabad-
elvüség Széchenyi szellemének nagy megsértésével az 
ünnepet pártünneppé tette és Sopronmegye orsz. kép-
viselői közöl, mert valamennyien ellenzékiek, egyet sem 
hivott meg a leleplezés ünnepére, holott épp az ellenzéki 
képviselők jelenítik meg Széchenyi István gróf keresztény 
és magyar politikáját, mig a szabadelvüség Magyarországot 
máris elkereszténytelenitette, földjét pedig a nemzetnek a 
kozmopolita spekuláczió zsákmányává tette. 

— Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi magyar 
miniszter Buday Gerő zombori főgymnásiumi helyettes 
hittanárt, állomás helyén való meghagyással, végleges 
rendes hittanárrá nevezte ki. 

— Magyar művész bibliai tanulmányai. Roskovics 
Ignácz, a kiváló festőművész, a ki hosszabb időt töltött a 
szentföldön, hozzáfogott ama bibliai tanulmányok és mű-
vészi vázlatok kidolgozásához, melyeket Palesztinában 
készített. Roskovics hatvan nagyobb kartont és 200 kisebb 
képet rajzolt ama bibliához, melyet a Szent-István-
Társulat fog közrebocsátani. Mintegy három esztendőbe 
telik, mig a nagy mű elkészül. A kartonokat a művész 
a párisi világkiállításon állítja ki. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, junius 5. 45. 

1)1 K ÉVFOLYAM. 

= Előfizethetni : 
: minden : 
: kir. postahivatalnál : [ 
\ Budapesten a szerkesz- : 
Ë tőnél, és Nag-y Sándor j 
: könyvnyomdájában. : 
: IV., Papnövelde-utcza ; 
l 8. sz. alatt, hova a : 
: netaláni reclamatiók is, ; 
Ê bérmentes nyitott : 
\ levélben, intézendők. = 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Fm. és ft. Vaszary Kolos bibornok herczeg-primás és esztergomi érsek ur főpásztori levele 
az autonómiáról és a kongresszusi képviselő választók összeirásáról. — Fourier szt. Péter. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t . Vaszary 
Kolos bibornok főpásztori levele az autonómiáról. — R ó m a . Névsora a főpapoknak, kik Zaccaria Antal Mária és Fourier Péter szentté-

avatásának ünnepén szent Péter templomában jelen voltak. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Fm. és ft. VASZARY KOLOS bibornok 
herczeg-primás és esztergomi érsek ur 

főpásztori levele 
az autonómiáról és a kongresszusi képviselő-választók 

összeirásáról. 

Krisztusban kedvelt testvéreim és fiaim ! 

Midőn 1896. évi november hó 26-án ő 
császári és apostoli királyi felsége az 1896/1901. 
évi országgyűlést megnyi to t ta , legmagasabb t rón-
beszédében ki je lenteni mél tóz ta to t t , hogy ezen 
országgyűlés t a r t a m a a la t t kormányának gondja 
lesz arra, miszerint a magyarországi kath. egyház 
au tonómiá jának létesitésére annak idejében elő-
t e r j e sz t é s t t egyen ; a kultuszminiszterhez in téze t t 
legfelsőbb le i ra tában pedig ki je lenteni méltóz-
t a t o t t abbeli legmagasabb aka ra tá t , hogy a kath . 
autonomia „a r. ka th . egyház szervezetének 
szigorú szemmel t a r t á sáva l 8 a lkot tassék meg. 

0 császári és apostoli királyi felsége ezen 
legkegyelmesebb intencziójának megfelelően, a 
vallás- és közoktatási miniszter ur egyetér tésben 
a nm. püspöki karral előterjesztést t e t t az i ránt , 
hogy az országos ka th . au tonomiá t szervező 
gyűlés még ez évben összehivassék; mire ő 
fel sege Becsben, 1897. évi május 14:-én ke l t 

; 

legfelsőbb elhatározásával az engedélyt legkegyel-
mesebben megadni mél tóz ta to t t . 

Krisztusban kedvelt tes tvére im és fiaim! 
A nm. püspöki ka r követve elődei példáját , 

kik 1848-ban elsők pend i te t t ék meg a kath . egy-
házi au tonomia eszméjét, és k ik a ha tvanas 
évek végén annak létesitésén buzgóan fáradoztak, 
ezút ta l is készségesen hozzájárul az országos 
egyházi au tonomia szervezéséhez azon remény-
ben, hogy az olykép fog megalkot ta tn i , miszer int 
va lóban kath. egyházi autonomia legyen, vagyis 
olyan, mely az egyház isteni a lko tmányá t , 
hi tczikkelyeit ér inte t lenül és sér te t lenül hagyja. 

E lő t te tek nem kell bizonyítanom, hogy katb. 
püspök oly autonomiai szervezéshez, mely az 
egyház hitelveitől, I s t enad ta a lko tmányá tó l bár-
mily csekély pon tban is eltérne, hozzá nem járul-
h a t ; mer t megszűnnék kathol ikus püspök lenni, 
elárulván a depositum fideit, melynek hú meg-
őrzésére h iva to t t és köteles. 

Amit a s üspökről mondot tam, az áll t e rmé-
szetesen mirrden kath . papról és minden kath. 
hivőről is. 

Bár ezen szembeszökő igazság nyi l t tagadásra 
nem talál, és senki sem ál l i to t ta még, hogy a 
magyarországi kathol ikus egyház viszonyát az 
államhoz, a szabadság elvén, tekintet nélkül az 
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<'Cjyliáznak alkotmányára hitczikkelyeire, ke l l r e n -
dezni, ami gyakor la t i keresztülvitelben azonos 
volna a kath. egyháznak üldözésével : — mind-
azonál ta l az autonomiai mozgalmak óta oly 
vélemények és nézetek is merül tek fel az önkor-
mányzat mibenléte, az autonomia lehetséges hatás-
körére nézve, melyek a f en té r in te t t igazsággal 
többé-kevésbbé összeegyeztethetlenek, 

Ez oknál fogva, de azért is, mert az egyházi auto-
nomia megalkotása körül nagy horderejű kötelességek 
várnak Reátok, szükségesnek tartottam jelen levelemben 
hozzátok néhány atyai szót intézni, és az autonomia 
mibenlétét, lehető hatáskörét rövid vonásokban jelezni. 

Ti vagytok, Krisztusban kedvesim ! a hivek közvetlen 
lelki, egyházügyi vezérei, és mivel az autonomiai egyházi 
ügy, a hivek teljes joggal várják tőletek, hogy nekik a 
kérdésben forgó tárgyat megmagyarázzátok, tőlük a téves 
felfogást távol tartsátok ; hogy őket felvilágositva kiok-
tatva arra vezéreljétek, miszerint bizalmukkal oly férfiakat 
ajándékozzanak meg, kik a legközelebb összehivandó 
országos autonomiai kongresszuson az egyház ügyét szol-
gálni, előmozdítani képesek, készek is. Ez által nagyfontos-
ságú kötelességteknek feleltek meg, melynek buzgó, bölcs 
teljesítésétől édes hazánkban az egyház java függ ; és a 
melynek elmulasztása, avagy felületes végzése beláthatlan 
bajokba sodorhatja az egyházat és hazát. 

Azt tudom, és ez mindnyájunk vigasztalása, hogy 
híveink vallásosak, és hogy hitükből kifolyólag hűségesen 
ragaszkodnak az anyaszentegyházhoz ; hogy azt mint 
isteni Mesterünk földi küldetésének folytatására alapított, 
tehát isteni, változtathatlan intézményt hódolattal tisztelik 
s lelkük mélyéből óhajtják, hogy minél akadálytalanabbul, 
minél sikeresebben fejthesse ki hazánkban is áldásthozó 
tevékenységét, népboldogító hatását. Tudom azt is, hogy 
vallásos népünk, ha megismeri az autonomia czélját, azt 
szivéből üdvözli és szavazatával rajta lesz, hogy valóban 
az egyház javára szolgáljon. 

Népünk iránt tehát teljes bizalommal lehetünk, ha 
kellőkép kioktatva lesznek. 

De azok között, Krisztusban kedves testvéreim ! 
kik az autonomiát szervező kongresszusba bejutni kíván-
koznak, találkozhatnak olyanok, kiknek keresztlevelükön 
kivül más képesítésük alig van; olyanok kiket szereplési 
vágy és nem az egyház szeretete, feltűnni akarás és nem 
vallásos buzgalom hevit; olyanok kiket nem egyházias 
tudás, hanem világias felfogás és törekvés igazgat ; olyanok 
kik „ámbár megismerték az Istent, nem ugy dicsőitik 
mint Istent, hanem hiúkká lettek gondolataikban és meg-
homályosodott az ő szívok" (Rom. 1, 21.), olyanok, kik-
ről az Apostol mondja, hogy „önszeretők, kevélyek, 
háládatlanok, szeretetlenek, békételenek, istenes életet 
szinlők ugyan, de annak erejét megtagadják" (II. Tim. 
3, 2, 3, 4, 5.) Már pedig félő, hogy „valamint Janues és 
Mambres ellenállottak Mózesnek, ugy ezek is ellenszegül-
nek az igazságnak" (II. Tim. 3, 8.), sőt, hogy „az Isten 
igazságát hazugsággal cserélik fel" (Rom. 1, 32.) más 
-alapot akarván vetni Krisztus Urunk egyházának, mint 

amelyet ő vetett. Tehát ilyenek jelentkezhetnek, aminthogy 
sajnos, az 1870. évi autonomiai kongresszuson jelentkeztek. 
Voltak ugyanis a hiterős katholikus nép képviselői között 
olyanok is, kik még katholikus álláspontot sem foglaltak 
el, hanem önakaratukból lelkükben az egyházon kivül 
helyezkedtek, és bár hozzá, az egyházhoz nem tartoztak, 
mégis az egyházon belül jogokat gyakorolni akartak. 

Azért, hogy ilyenek az összehivandó kongresszusba 
be ne jussanak, nektek kell résen lennetek, első sorban 
önmagátokért, hogy „valaki titeket meg ne csaljon a 
világi bölcseség és hiu ámitás által, mely az emberek 
hagyománya után~ e világ elemei szerint, és nem Krisztus 
szerint vagyon" (Kolos 2, 8.); résen kell lennetek másod-
sorban a hívekért, buzgón, tapintattal felvilágosítván, 
hogy „senki se csalja meg őket fennhéjázó beszédekkel" 
(Kolos 2, 4.); óván őket, hogy „ne figyelmezzenek a 
mesékre, az édes beszédek és hi'/elgésekre, melyekkel el-
ámítják az ártatlanok sziveit" (Rom. 16, 18.); kitanítván 
Őket, hogy az egyház java a választástól függ, „legyenek 
hát állhatatosak és ne kötelezzék ismét magukat a szol-
gálat igájához" (Rom. 1, 32.). 

Azért az apostollal „kérlek titeket atyámfiai ! vigyáz-
zatok azokra, kik visszavonásokat és botránkozásokat 
támasztanak azon tudomány ellen, melyet ti tanultatok 
és kerüljétek őket" (Rom. 16, 17.); vigyázzatok a hívekre, 
hogy ' megvigasztaltassék szivök, oktatva legyenek a 
teendők iránt, erősek a hitvallásban, szilárdak az igaz-
ságban, a szeretetben kifogyhatlanok. 

Az egyházi autonomia megvalósításának gondolata 
1848-ból ered. 1848-ig a kath. vallás államvallás volt; 
miért is addig semmi viszásság sem volt abban, hogy az 
apostoli király úgynevezett legfőbb kegyúri jogait állami 
kath. közegek által gyakorolta. Hanem 1848. évben a 
helyzet megváltozott, amennyiben az 1848. évi XX. t. cz. 
folytán a kath. vallás megszűnt államvallás lenni és a 
többi bevett vallásfelekezetekkel törvényileg egyenlőnek 
jelentetett ki. Ez okból az országgyűlésen jelen volt 
püspökök számos kath. világival rögtön felismerték annak 
szükségességét, hogy az egyház viszonya az államhoz 
szintén más alapokra fektettessék, vagyis hogy, midőn az 
állam különösebb oltalmát az egyháztól megvonja, vele 
ugy bánik, mint a többi felekezetekkel, az egyház is 
részesüljön azon szabadságban, önállóságban, mely a 
többi bevett felekezeteknek törvényileg biztosíttatott, és 
hogy az állam befolyása a kath. egyház ügyeire se legyen 
más mérvű és jellegű, mint a milyen mérvűt és jellegűt 
a többi felekezetekre a törvény korlátain belül gyakorol. 
Az államnak az egyházhoz való ezen változott viszonyá-
ból keletkezett a közóhaj a kath. egyházi autonomia 
iránt. 

t 
Tartalma ezen óhajnak nem egyéb, mint hogy a 

kath. egyház szabadsága saját ügyeit önállólag intézhetni 
— menten állami gyámkodástól — törvényileg biztosít-
tassák épp ugy, amint a többi felekezetek e szabadsága 
törvényileg biztosítva van ; hogy az állam az egyház 
ügyeibe tevőlegesen ne folyjon be, hanem csak felügyeleti, 
ellenőrzési jogát gyakorolja, a mint a többi felekezetek 
ügyeibe tevőlegesen be nem folyik, hanem csak fe ügye-
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leti, ellenőrzési jogot gyakorol. Ez az autonomia tartalma 
és lényege. 

Amidőn a protestánsok szabadsága vallási, iskolai 
és vagyoni ügyeiket önállólag intézhetni, törvényileg elis-
merve, azaz autonómiájuk biztosítva le t t : megtörtént az 
felekezeti alkotmányuk nem csak sérelme nélkül, de 
elismerésével ; az állam belenyugodott abba, hogy a 
nekik adott szabadságot ugy használják, hogy magukat 
ugy szervezzék, amint azt felekezeti elveik, alkotmányuk 
igénylik. Máskép észszerűen nem is tehetett. 

Hasonlóképpen van az a katholikus egyház autonó-
miájával is. A kath. egyházi autonomia szervezése távolról 
sem foglalhatja magában a kath. egyház alkotmányának 
bármilyen módosítását megváltoztatását. 

A kath. egyháznak megvan a maga alkotmánya, 
mely változhatatlan, mivel Istentől örökre meg van álla-
pítva ; és mivel a kath. egyház alkotmánya Isten müve, 
azért az nem is módosulhat a szerint, amint azt egyik-
másik államférfiú vagy kath. ritus szerint keresztelt egyén 
netán óhajtja avagy akarja ; hanem olyannak kell lennie, 
olyannak k^ll maradnia, aminőnek Isten alkotta. 

Már pedig Krisztus Urunk az egyházban két rendet 
alkotott : a papit és a világit. Bár világiak, laikusok 
nélkül egyház nem képzelhető ; bár a papirend a lai-
kusok végett van s nekik szolgálni, bennök az egyház 
czélját, rendeltetését megvalósítani köteles : Krisztus Urunk 
mégis a kormányhatalmat egész teljességében a püspökök-
re bizta. és nem a világiakra. 

Erről az egyházi kormányhatalomról a püspökök le 
nem mondhatnak, azt senkivel meg nem oszthatják, mert 
annak nem korlátlan urai, hanem csak letéteményesei és 
Krisztusnak felelős sáfárjai. 

A mit szent Ignácz vértanú a keresztelésről és 
miséről mond, hogy t. i. presbyternek a püspök enge-
délye nélkül még keresztelnie, vagy a szent misét bemu-
tatnia sem szabad: ugyanez áll az egyházi kormányhata-
lomról a maga teljességében. 

Ez lévén az egyház alkotmányának sarktétele, az 
egyházi autonomia az egyházban semmiféle egyházkor mány-
zati jogot vagy hatalmat nem igényelhet, valamint a leg-
csekélyebb befolyást sem követelheti a hittan tanítására, a 
szentségek és szentelmények kiszolgáltatására, az isteni 
tiszteletre, a papi és szerzetesi nevelésre. 

Hanem az autonomiai hatáskör tartalmát csakis 
azon jogok alkothatják, melyeket 

1. ő felsége az úgynevezett apostoli vagy főkegy-
úri jog czimén minisztériuma által gyakorol, amennyiben 
e jogok gyakorlatát — az állami legfőbb felügyeleti és 
ellenőrzési jog fentartása mellett — az autonomiai 
testületre bizni jónak találja; 

2. azon ügyek, mehek intézésére a püspöki kar 
által delegálható ; 

3. azon jogok, melyekkel azt az állam felruházza. 
Az autonomia röviden megrajzolt ezen tervében 

kétségkívül legkiválóbb helyet az első pont foglal el, 
mely szerint a kath. autonomiára szállanának és általa 
önáilóan, állami felügyelet a'att, az egyházi törvények 
értelmében kezeltetnének mindazon egyházi ügyek, 
amelyeknek intézése eddig a kormány kezében volt. 

Ezen nagyfontosságú hatáskör, a katholikusok bizalmi 
férfiaira ruházva, megadja a kath. egyháznak azon 
függetlenséget, önállóságot az állammal szemben, melyet 
a törvényesen bevett ker. felekezetek már régtől fogva 
élveznek. 

Ezen hatáskörben foglalt jogok helyes gyakorlata 
és az autonomiára háramló kötelességek — mert jogok-
kal karöltve kötelességek járnak — szakavatott, buzgó 
teljesítése az egyháznak nagy áldására válhatik, felvi-
rágoztatásának hatalmas előmozdítója lehet. 

Hogy azonban a kath. egyházi autonómiának 
szervezete helyesen alkottassék meg, valamint hogy 
helyesen megalkotva majd üdvösen is működjék : legfő-
képp az ország katholikusaitól függ, kik az autonomiai 
képviselőket választják. 

Valamint minden egyes választó, ki szavazatát a 
választások alkalmával Isten szive szerinti fe'rfiura adja, 
olyanra, ki egyháza érdekeit szereti és védi, és ezál-
tal az autonomia helyes megalkotását és jövő üdvös 
működését előmozdítja. Isten és az anyaszentegyház 
előtt kedves és érdemes cselekedetet végez: épp ugy 
felelős lesz Isten és egyháza előtt az ki szavazatával 
olyannak megválasztását segiti elő, aki a kongresszuson 
nem az egyház szellemében, nem az egyház javára fog 
működni. 

Annak okáért a legnagyobb körültekintésre van 
szükség azon férfiak kiszemelésében, kik a hivek bizalmára 
érdemeseknek s a kongresszusba való beválasztásra méltókul 
jelöltetnek. Csak hivő, vallását ismerő és gyakorló hatho-
likus férfiút válaszszanak, olyant, kinek katholikus volta 
nem csak keresztleveléből, nem csak saját hangoztatásából, 
hanem életéből is kitűnik. Katholikus hívőket csak ilyen 
képviselhet méltóan és üdvösen a katholikus kongzesszusor. 

Tehát a hivő jó lelkiismerettel nem adhatja szava-
zatát olyan jelöltre, ki 1. az egyház által tiltott társulat-
nak tagja, bármennyire hangoztatja is, hogy jó katho-
likus ;• annálfogva, hogy egyháza által tiltott társulatnak 
tagja, egyháza iránt nyilván megvetést tanusit s méltat-
lanná lesz arra, hogy az egyházban bizalmi, kitüntető 
állást viseljen, hogy az egyház ügyeire befolyjon. Avagy 
nem volna-e különös és botrányos, ha azok lennének az 
az egyházi autonomia szervezői, kik nyílt ellenségei az 
egyháznak, ellenségei az állam törvényei által is biztosí-
tott felekezeti tanügynek, a valláserkölcsi nevelésnek, a 
vallásos szellem ápolásának és minden téren előmozdítói 
az egyház által annyira kárhoztatott vallási közönyös-
ségnek,- egyszóval, kik ellenségei mindannak, a mi czélja 
az autonómiának ? 

2. ki, habár nem is tagja valamely titkos társulat-
nak, akár magán, akár nyilvános életében tanújelét 
adta annak, hogy vallásellenes, egyházellenes nézeteknek 
hódol ; 

3. aki állandó templornkerülő, s kinek élete köz-
tudomásúlag súlyos erkölcsi kifogás alá este. 

Mindezek nyilt megvetést tanúsítanak az egyház és 
vallás iránt. A hivek tehát önmagukat bélyegeznék meg, 
ha bizalmukkal ilyeneket tisztelnének meg, kiknek műkö-
dése az egyházra áldásthozó nem lehet 
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Keresztény élet, keresztény szellem, párosulva elegendő i 
egyházi tudással a kellék, a nélkülözhetlen feltétel, mely a 
jelöltben szükséges. Ha a hivek ilyenre, de csakis j 
ilyenre szavaznak, adják bizonyságát értelmi érettségük-
nek, egyház és vallás iránti szeretetüknek. 

Ezok után hivatkozással ő császári és apostoli 
királyi felségének Bécsben, 1897. évi május hó 14-én 
kelt legfelsőbb elhatározására, a választók összeírása 
megkezdésének határnapjául folyó évi junius hó 24-ik 
napját tűzöm ki, s egyszersmind ./' a. csatolom azon 
módozatot, mely szertnt a szervező kongresszus tagjainak 
választaniok kell, a választó-kerületek alakitása iránt 
adott utasításokkal együtt. Továbbá 

rendelem 1-ször, hogy jelen körlevelem tartalmát a 
híveknek elmondjátok, felfogásához mérten megmagya-
rázzátok, és pedig ne csak azon a gyűlésen, melyet a 
választási szabályok megmagyarázása és a választókat 
összeiró bizottság megalakítása végett össze kell hívno-
tok (19. §.), hanem más kínálkozó alkalmakkor, magán-
beszélgetés közben is. 

Igyekezeteink eredménye azonban Isten kezében 
van , Tőle ered az áldás és siker ; az 0 áldását kell tehát 
leesdeklenünk, hogy a kath. egyházi autonomia létesíté-
sére irányzott törekvéseink jó gyümölcsöt hozzanak. Ez 
okért 

rendelem 2-Szor, hogy ezen körlevelem vételétől 
kezdve minden vasár- és ünnepnapon, az ünnepélyes sz. 
mise vagy szent beszéd után, 3 Mi Atyánk és 3 Üdvöz-
légy Mária az egyházért szóló imával (pro ecclesia) 
ájtatosan elmondassák. „A mi Urunk Jézus Krisztus 
kegyelme legyen mindnyájatokkal] Amen." (Thess. 3. 18.) 

Balaton-Füred, 1897. évi május hó 29-én. 

Kolos, s. k. 
bibornok, érsek. 

Fourier szt. Péter, 
az apostol-plébános, 

a „Miasszonyunk11 -ról nevezett kolostori szüzek alapitója. 

Született 1565. Mirecourtban, Francziaországban, a 
touli egyházmegyében. Szülői a polgári osztályhoz tartoz-
tak, s három fiuk s egy leányuk volt, a kik közül a leg-
idősebb és legjobb gyermek Péter vala, a kit is azért 
szülői az egyházi pályára szántak és nagy gonddal nevel-
tettek és képeztek elő magas hivatására. S valóban, 
mindazon erények, a melyekre az Isten szolgájának szük-
sége van, már korán mutatkoztak benne. Az iskolában 
kedves és előzékeny volt mindenki iránt, engedékenység-
ben és türelemben mindenkit felülmúlt és sohasem állt 
bosszút senkin. Tanulótársai között első volt mindig. 
Iskoláit Pont-a-Moussonban végezte. Az Isten különös 
kegyelme kisérte ifjú korában, a rossz társaságot elke-
rülte, csak jókkal barátkozott, és szigorú életet élt ; 
gyakran csak a puszta földön aludt, egy darab fa szol-
gált vánkosául, napjában csak egyszer evett és bort csak 
a legnagyobb szükségből, orvosság gyanánt ivott, akkor 
is jócskán vizzel. Mindez annyira rá irányította a köz-
figyelmet, hogy már akkor általán szentnek hívták. — A 
tudományt igen kedvelte, sokat tanult, főkép a szentírást 

forgatta s legnagyobb örömét találta a szentatyák müvei-
nek olvasásában. 

Husz éves korában Chaumouseyben a szentágoston-
rendi kánoni szerzetesek kolostorába lépett, a hol nem 
csekély megpróbáltatás várakozott rá. Erényeivel és szel-
lemi tehetségével valamennyi közül kitűnt, de egyszers-
mind mások haragját, ellenszenvét és gyűlöletét is föl-
keltette törekvéseivel, ugy, hogy ellene áskálódtak, meg-
vetették, üldözték, rágalmazták, becsületét sárba tiporták, 
kigúnyolták, sőt még meg is verték, s még mindezek 
után élete ellen is törtek és ételébe mérget kevertek, a 
mely menthetetlenül el is pusztította volna őt, ha egy 
magasabb szem nem vigyáz vala reá. De Isten nem hiába 
választotta őt ki magasabb terveinek eszközéül, vigyá-
zott is életére. Abban a pillanatban, a mint enni kezdett, 
oly undor fogta el gyomrát, még mielőtt az étel ajkát 
érte, hogy napokig nem ehetett miatta. Igy menekedett 
meg a bizonyos haláltól. Azonban az istentelenek gonosz 
szándéka nyilvánvaló lőn, és igy Chaumouseyben nem 
volt többé maradása. 

Eltökélte tehát magát, hogy az éppen akkor meg-
üresedett mataincourti plébániát kéri, melyet meg is ka-
pott. Ezzel életének uj korszaka veszi kezdetét, s csodá-
latraméltó nagy tetteinek egész lánczolata következik, 
melyek egész községének tiszteletét ugy megnyerték, 
hogy később általán csak „Mataincourt atyja" néven tisz-
telték őt. — Midőn községében — éppen Űrnapján — lelki-
pásztori helyét elfoglalta, a község romlott volt még, 
úgyannyira, hogy romlottsága miatt, az akkor romlottsá-
gáról hires Genfhez hasonlították. De midőn a szelidlelkü 
pásztor a szószékre lépett, s mint a méz, folyt beszédes 

i ajkairól a szó, s többek között azt mondotta, hogy vala-
mint az Ur az oltáriszentségben testét és vérét nyújtja 

; nekünk szeretetből, szintúgy — igy szólott — felajánlom 
magamat, itt vagyok, ime ! szeretetből, a tietek vagyok 
egészen, — visszatarthatatlanul megeredtek a könyek, 
mindnyájan sirtak, még a legvadabbak és legkonokabbak 
is meglágyultak, és mindnyájok szive egyszerre bizalom-
mal fordult uj lelkipásztoruk felé. Es e szavait be is 
váltotta hiven. Mert azt tartotta, „hogy nem lelkipásztor 
az, csak bérencz, a ki híveit nem szeretiLehetetlen nem 
csodálkoznunk mindazon, a mit tett. Maga a legnagyobb 
szegénységben élt, mindennapi eleségét is egy szegény 
család készítette, mindenét, a mije csak volt, a templomra 
és egyéb jó czélokra fordította. Szegény, elhanyagolt 
temploma számára ékes ruházatot szerzett, az éneket 
rendezte, a rendet mindenben helyreállította, községe min-
den egyes tagjának sorsát atyailag szivén hordozta, s a 
ki ő hozzá nem jött, azt ő kereste fel. Ha a korcsmában 
részegeskedőket talált, szent haragra gerjedt, a poharakat 
összetörte, az asztalt felfordította, és senki nem mert 
ellene szólni, sőt, mint a meghunyászkodott birkanyájat, 
terelte az igy megszégyenülteket, maga előtt, a temp-
lomba az istentiszteletre. Népét pénzzel is segítette. Min-
denről gondoskodott és éjjel-nappal, szünet nélkül, fára-

j dott és imádkozott. Nővel egyedül, hacsak gyónási, vagy 
más fontos titok, vagy az utolsó szentségek kiszolgálta-

j tása nem kívánta, nem szokott érintkezni, társaságba nem 
I ment, és ha menyekzőre, vagy keresztelő alkalmával, kis 
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lakomára hivták, a szoba közepén megállva, áldást adott 
mindnyájokra és távozott. Szobáját még télen sem füt-
tette, csak, ha vendége érkezett, annak kedvéért. A sze-
gényeknek barátja volt, s az év legfőbb ünnepein dúsan 
megvendégelte őket. Jócselekedeteit titokban végezte, hogy 
érdemét el ne veszitse. Igy csakhamar egész községe 
átalakult. 

Nagy elfoglaltsága mellett, a lelkipásztorkodásról is 
kezdett nagyobb művet irni, de ezt, később magasabbra 
hivatván meg, be nem végezhette. Az elmélkedésről is irt 
kis munkát. — E közben történt, hogy régi terve — 
t. i. hogy női kolostort alapítson — Isten különös rende-
léséből, magvalósult. Alix le Clerce volt a jámbor szűz, 
a ki legelsőbben csatlakozott hozzá, majd második, har-
madik követte őt, mig végre számuk annyira megsokaso-
dott, hogy külön kolostort kellett számukra kiszemelni. 
Fourier Péter külön szabályokkal látta el őket, az egye-
sületet a „Miasszonj unkról" nevezve el, a mely, hogy 
már a nőnevelés és tanitás körül mennyi jót tett, csak a 
Mindenható a megmondhatója. Az egyesületet V. Pál pápa 
1616. okt. 6. kelt bullájában végleg megerősítette. —ugyan-
csak Fourier szt. Pétert bízta meg a touli püspök s annak 
utján a római Szentszék, az ágostonrendű kánoni szerze-
tesek reformálásával, mit ő, mondhatatlan küzdelmek után, 
Isten segítségével, be is végzett, s e végből külön szabá-
lyokat is adott ki a rend számára. — 1632-ben e rend 
főnökévé (generalis) is választották rendtársai, a mit a 
szent férfiú csak ellenkezve és sirva fogadott el. 1640-ben 
pedig több mint ötven évi apostoli munkálkodás után, 
szenthez méltó halállal mult ki decz. 9-én, éjjel. Társai 
mind sirva állták körül ravatalát és mint szentet kez-
dették tisztelni. XIII. Benedek pápa 1730. jan. 10. kelt 

brevejében boldoggá, jelenleg dicsőségesen uralkodó 
szentatyánk, XIII. Leó pápa pedig 1897. május 27-én, 
most áldozócsütörtökön, ünnepélyesen szentté avatta. 

P . K. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 4. Vaszary Kolos bibornok főpász-

tori levele az autonómiáról. — 
Múltkori e helyütt közlött tudósításunk az akkori han-

gulatnak volt visszhangja. Valami hiányzott Magyarország 
katholikus közvéleményének fejlődésében az autonomiára 
vonatkozólag. Mint a „Nyitram. Szemle" mondá, bizonyos 
bizonytalanság borult a szellemekre, hogy mi lesz már 
most, miután a mit az ápril 7-iki püspöki konferenczia 
az autonomiai hatáskörnek egyházi szempontból való 
meghatározásáról közelre igért vala, ugylátszott mintha 
halasztást szenvedett volna, miután a várt időre meg nem 
jelent. 

Ebben a bizonytalan helyzetben a biboros hgprimás 
soha eléggé nem méltányolható eljárásra szánta el magát. 
Kilépett maga elsőnek a főpásztorok közöl és főegyház-
megyéje előtt oly világosságot gyújtott az autonómiáról 
és az iránta való teendőinkre nézve, mely világosságnak 
fénye az egész országot, az ország valamennyi egyház-
megyéjében az autonomia útját — messze előre bevilá-
gítja. A nála szokásos egyszerű és világos előadással 

elmondja, hogy mi az autonomiai mozgalom eredeie, mi a 
czélja s mily eszközökkel lehet e czélra eljutni. A mit a 
világi képviselők köteles minőségéről és az autonomia hatás-
körének határairól felállitott, azok a tételek érez- és már-
ványba való alaptételek és aranyigazságok, melyek Ma-
gyarország történetének évkönyveiben külön lapot fognak 
elfoglalni. Azt mondhatni, hogy a katholikus autonomiai 
tevékenység tulajdonképpen csak most, Vaszary Kolos 
bibornok főpásztori levelével, mint útlevelével, indul 
útnak a jövő századok méhe felé. 

Mi tehát most már a teendő? 
A kath. egyházban nagyon viszás helyzetbe kerül 

az oly ember, a ki azt hiszi, hogy a Szent-Lélek helyét 
valaha halandónak a püspökök sugallásában el lehet fog-
lalnia, vagy hogyha azt véli, hogy az egyházi kormány 
programmja mellett még külön programmokra volna 
szükség az egyházi ügyek intézésében. Distingváljunk ! 

A biboros hgprimás főpásztori levelének dereka az, 
a hol ő emja az autonomiai hatáskör tartalmát alapvonások-
ban rajzolja le mondván : 

„Az autonomiai hatáskör tartalmát csakis azon jogok 
alkothatják, melyeket: 

„1. ő felsége az úgynevezett apostoli vagy főkegyúri 
jog czimén minisztériuma által gyakorol, amennyiben e 
jogok gyakorlatát — az állami legfőbb felügyeleti és 
ellenőrzési jog fentartása mellett — az autonomiai testü-
letre bizni jónak találja; 

2. azon ügyek, melyek intézésére a püspöki kar 
által delegálható ; 

3. azon jogok, melyekkel azt az állam felruházza. 
Az autonomia röviden megrajzolt ezen tervében 

kétségkívül legkiválóbb helyet az első pont foglal el, 
mely szerint a kath. autonomiára szállanának és általa 
önállóan, állami felügyelet alatt, az egyházi törvények 
értelmében kezeltetnének mindazon egyházi ügyek, amelyek-
nek intézése eddig a kormány kezében volt." 

Első olvasásra világos, hogy itt csak általánosság-
ban vannak jelezve azon jogok és ügyek, melyeknek 
kezelését a biboros hgprimás az autonomiára bizhatónak 
jelzi. Részletesen ismertetve e jogok és ügyek ebben a 
nagybecsű okmányban nincsenek. Mi következik ebből ? 
Az, hogy az egyházi hatóság későbbi időre tartotta fen 
magának az autonomiai hatáskör részletes programmjának 
előadását. Mi ehhez tartjuk tehát magunkat s nem 
adunk teljességre igényt tartó részletes autonomiai pro-
grammot, legfölebb alkalomadtán egyes felmerülő esetek 
vagy kérdések vitatása alkalmából nyilatkozunk a részle-
tekre nézve, annál is inkább, mert az ápril. 7-iki püs-
pöki konferenczia köztudomásúlag kimondotta, hogy 
„annak idején előterjesztést teend arra nézve, hogy egy-
házi szempontbél melyek lehetnek az autonomia határai." 
Ez az előterjesztés, melyet a püspöki konferenczia meg-
ígért, fog főpásztori tájékoztatást nyújtani fent is lent is 
az autonomiai jogok és ügyek részleteire nézve. 

Mi ezt várjuk még mindig és ahhoz fogjuk tartani 
magunkat a részletekre nézve. Mert az — az egyház pro-
grammja lesz, nem magán programm. Addig is azonban 
hálás köszönettel és a legmélyebb tisztelettel fogadjuk 
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és követjük ő emjának általános pro grammját, melynél 
szerencsésebben, találóbban, teljesebben még senki sem 
formulázta általános vonásokkal az autonomia feladatát. 

? ? 

Róma, május 30. Névsora a főpapoknak, kik Zaccaria 
Antal Mária és Fourier Péter szenttéavatásának ünnepén 
szent Péter templomában jelen voltak : 

I. Püspök-bibornok ok : 1. Oreglia di Santo Stefano 
Lajos, ostiai és velletrii püspök, a r. e. camerlengója. 
2. Parocchi Lucidus Mária, portói és rufinai püspök, ő 
szentsége római püspök-helyettese. 3. Vannutelli Szerafin 
frascatii püspök. 4. Mocenni Márius sabinai püspök. 5. 
Verga Izidor, albanói püspök. 6. Masella Kamill Jézus-
társaságbeli palesztrinai püspök. 

II. Aldozár-bibomokok : 1. Ledochowski Mieciszláv. 
2. Capecelatro Alfonz oratoriánus, capuai érsek. 3. Lan-
génieux Benedek Mária rheimsi érsek. 4. Alois-Masella 
Kajetán. 5 Rampolla del Tindaro Marián. 6. Pausa 
Ágoston dömés, flórenczi érsek. 7. Schönborn paulai Ferencz 
prágai érsek. 8. Vannutelli Vincze. 9. Galeati Sebestyén, 
ravennai érsek. 10. Di Pietro Angelo, 11. Vaughan Herbert 
westminsteri érsek. 12. Perraud Adolf Lajos Albert 
oratoriánus autuni püspök. 13. Sarto József, velenczei 
patriarka. 14. Svampa Domokos, bolognai érsek. 15. 
Ferrari András Károly milanói érsek. 16. Satolli Ferencz. 
17. Gotti Jeromos Mária sarutlan karmelita. 18. Manara 
Achilles, aaconai püspök. 19. Jacobini Domokos Mária. 
20. Agliardi Antal. 21. Ferrata Domokos. 22. Cretoni 
Szerafin. 

III. Szerpap-bibomokok : Mertei Theodolf, a r. e. 
al kanczellárja. 2. Macchi Lajos. 3. Steinhuber András 
Jézus-társaságbeli 4. Segna Ferencz. 5. Pierotti Ráfael 
dömés. 6. Prisco József. 

IV. Pátriárkák: 1. Casali ciel Dr ago János kon-
stantinápolyi. 2. Cassettci paulai Ferencz antiochiai. 

V. Pápai trónálló érsekek: 1. Sembratowicz József 
g. kath. érsek. 2. Puecher Passavalli Lajos iconiumi 
érsek. 3. Sanminiatelli Sándor tianoi. 4. Williams János 
bostoni. 5. Laspro Velér salernói. 6. Cocchia Rókus kapu-
czinus chietii. 7. Neckere Félix Maria melitenei. .8. Grossi 
Sándor nikápolyi. 9. Császka György kalocsai. 10. Gras-
selli Antal ferencz-rendi kolosszai. 11. Constantini József 
patrasszi. 12. Beggio Tamás genuai. 13. Sambucetti Cézár 
korintusi. 14. Stonor Edmund trapezunti. 15. Passerini 
Lőrincz ptolemaisi. 16. De Dominicis Henrik amalfii. 17. 
Spinolla Y. Maestre Marczell sevillai. 18. Corbelli Guidó 
minorita cortonai 19. Keane János József damaszkusi. 

VI. Pápai trónálló püspökök: 1. Rossi Angelus co-
reatói és civitavecchiai. 2. Apollonio József trevisói. 3. 
Manicardi Vincze reggió emiliai. 4. Pifferi Vilmos 
augusztinus porfineonei. 5. Polin Antal adriai. 6. Bran-
dolini Rota Zsigmond cenedai. 7. Cocchia Domokos ka-
puczinus ascolii. 8. Doppelbauer Ferencz linczi. 9. Ceppe-
telli József tiberiási. 10. Steiner Fülöp székesfejérvári. 
11. Koppes János luxemburgi. 12 Sirolli Ráfael aquinói, 
sorai és pontecorvói. 

VII. Érsekek megválasztásuk sorrendjében : 1. Pagliari 
Mariánus spoletói. 2. Czarew Fulgencz minorita lesinai. 

3 Kupelián János örmény attaliai. 4. Thomas Jakab a 
missiók társulatából drinápolyi. 5. Cavicchioni Benjamin 
nazianzi. 6. Sancia di Brolo Domokos sz. Ben. r. mon-
realei. 7. Jorio Péter tarantói. 8. Giustiniani József sor-
rentói. 9. Borgognoni Károly modenai. 10. Pampirio 
Lőrincz dömés vercellei. 11. O'Callaghan Henrik nicosiai. 
12. Eoyek Éliás arcai, a maroniták helyettes patriarkája. 
13. Caporali Kajetán a legsz. vértársulatábói orrantói. 14. 
Ciasca Ágoston augustinus larissai. 15. Castracane Fülöp 
odessai. 16. Niola Ferencz gaetai 17.DelV Olio Donát rassa-
nói. 18. Sabatucci Antal antino*ei. 19. Van den Bosch 
Emánuel kapuczinus agrai. 20. Tommasi Benedek sienai. 
21. Carrano Ferencz aquilai. 22. Sorini Makár gubbiói. 
23. Bianchi Primusz durazzói. 24. Guidi Ágost niceai. 
25 Del Frate Celesztin camerinói. 26. Sogaro Ferencz 
amidai. 27. Buglione Antal conzai. 28. Van ele Wetering 
Henrik utrechti. 29, Aguire y Gccrcia Ferencz burgosi. 
30. Zardetti Otto mocessói. 31. Gentili Dárius perugia\ 
32. Falconio Diomedes acerenzai. 33. Schirö József gör. 
uj-caesareai. 34. Deila Cioppa Angelus lancianói. 35. Acco-
ramboni Ágoston eliopolisi. 36. De Sanctis Pál sardikai. 
37. Mathieu Ferencz toulousei. 38. Vaccaro Gyula ancy-
rai. 39. Génnari Kázmér lepantói. 40. Sarnelli Vincze 
nápolyi. 41. Gagliardi Páskál manfredóniai. 42. Soler 
Mariánus montevidói. 43. Caputo Károly nicomediai. 

VIII . Püspökök megválasztásuk sorrendjében : 1. 
Lemrod eichstätti. 2. Garfagnini gailipolii. 3. Belli 
ternii. 4. Bonomelli cremonai. 5. Gerbino caltosironei. 6. 
Mangeruda geracei. 7. Robert marseillei. 8. Salvatore 
gravinai. 9. Guindani bergamói. 10. Zolà lat. kan. r. 
leccei. 11. Bucclii Accica orvietói. 12. Blandini notói. 
13. Scalabrini piacenzai. 14. Trotta teranói. 15. Canta-
galli faenzai. 16. Ortolani ascoli-picenói. 17. Castelli tinei 
és miconei. 18. Gicddini montepulcianói. 19. Donnini 
arezzói. 20. Van den Branden de Reeth eritrei. 21. llsley 
birminghami. 22. Renzullo nolai. 23. Marpot st. claudei. 
24. Porrati bobbiói. 25. Blanclini girgentii. 26. Camassa 
melfii. 27. Camilli francziskánus gadarái. 28. Cozzuoli 
nicosiai. 29. Candido ischiai. 30. Ronco astii. 31. Ansel-
mini nocerai. 32. Giordani allatrii. 33. Egger sangalluni. 
34. Tempesta minorita trójai. 35. Mladenoff bulgár 
szert, satalai. 36. Caldaioli grosse» ói. 37. Aclessi 
dianói. 38. Di Milia kapuczinus larinói. 39. Bradley 
manchesteri. 40. Scotti osimoi. 41. Butt soutwarki. 42. 
Dianiare sessai. 43. Porrati tobbiói. 44. Leyten bredai. 
45. Del Torno ucerai de'pagani. 46. Canestrari sermoí. 
47. D'Albore monopolii. 48. Haffner mainzi. 49. Reiser 
rothemburgi. 50. Veneri aquapendentei. 51. De Jorio bovinói. 
52. Kahn gurki. 53. Medlycott tricomiai. 54. Boschi 
sinigalliai 55. Fegatelli riminii. 56. Vespignani cesena'. 
57. Rota lodii. 58. Taccone- Gallucci nicoterai. 59. Valen-
sise nicostroi. 60. Bocconera narnii. 61. Zonghi jesii. 62. 
Camilli fiesolei. 63. Camilleri augustinus gorsói. 64. Di 
Milia kapucinus cassanoi. 65. Izzo cavai. 66. Napotnik 
lavanti. 67. Re albai. 68. Jannoni caristoi. 69. Dingelstad 
münsteri. 70. Ibarra chilapai. 71. Stillemans gandi. 72. 
Bonaiuti festrói. 73. Bandi tortonai. 74. Morticelli pennei. 
75. Consenti redemtorista, lucerai. 76. Cosenza casertai. 
77. Podaliri derbei. 78. Csetneki és tarkeői Dessewffy 
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S. csanádi. 79. Mattel sutrii. 80. Lazzareschi uj-caesareai. 
81. Zezze pozzuolii. 82. Antonelli venosai. 83. Fritzen 
strassburgi. 84. Gonzalez y Conde cuencai. 85. Fioravanti 
verolai. 86. Riglietti carpii. 87. Franceschini fanci. 88. Ba-
rone casalei. 89. Baffra ventimigliai. 90. Neviani mino-
rita sappai. 91. Veneri ameliai. 92. Bolzano termolii. 
93. Feruglio vicenzai. 94. Vinelli chiavarii. 95. Foucault 
st. diéi. 96. Bergameschi terracinai. 97. Bicchi sanseveri-
nói. 98. Cieri canopói. 99. Angelini avellinói. 100. Ma-
gani parmai. 101. Merola iserniai. 102. Mola foggiai. 
103. Donelly caneai. 104. Sardi anagnii. 105. Baldassari 
vadói. 106. Fontana cremai. 107. Peis y Mencheta coriai. 
108. Bocamora y Garcia tortosai. 109. Murua y Lopez 
lugói. 110. Saigado astorgai. 111. Cenci kapuczinus apol-
loniai. 112. Makarius kopt filippi-caesareai. 113. Ranieri 
minorita norciai. 114. Tacci Porcelli città-della pievei. 115-
Golfieri cittá-de-castellói. 116. Quintarelli rietii. 117. Gar-
giulo kapucz. sanseverói. 118. Picone molfettai. 119. Jaffei 
íorlii. 120. Roelens misszió-társ. girbai. 121. Barillari rnemfii. 
122. Mostyn askaloni. 123. Narcli kapuczinus tebei. 124-
Monti tivolii. 125. Balestra ferenczi aquii. 126. Ghezzi 
minorita cività castellanai. 127. Rinaldi montefiasconei.-
128. Russo anarsii. 129. Fiore cuneói. 130. Gerbino sz 
Ben. r. trapanii. 131. Jannacliino telesei. 132. Pisani 
famagostai. 133. Mazella cumai 134. Gladès Berzi kopt 
tebai. 135. Foley kildarei. 136. Bourne epifániai. 137. Tarsi 
bognoreai. 138. Be Persiis assisii. 139. Álessandri fossombro-
nei. 140. Ambrosi paggiói. 141. Ricotta san marcói. 142. 
Castellote y Finaro minorcai. 143. Fnard caborsi. 144. 
Cardella passionista sovana-pitiglianói. 145. Bianconi feren-
tinói. 146. Gianfelice boianói. 147. Pietropaoli triventói. 
148. Tommasi st angelo dei lombardi és bisacciai. 

IX. Apátok főpásztori hatósággal : 1. Borgognoni 
nonantolai. 2. Bonazzi sz. Ben. r. Trinità della Cava. 
3. Oslaender sz. B. r. San Paulo fuori le mura di Roma. 
4. Krug sz. B. r. Monte Cassino. 5. Volpi Decano e 
Ordinario di s. Michele in Fôro. 6. Germain rodezi választ, 
püspök. Osservatore Romano. 

IRODALOM. 
+ Tanulók Zsebkönyve. Segédkönyv a magyar 

nyelvi tanszak, történelem és alkotmánytan köréhez. Közre-
bocsátja Babik József tanár Egerben. 1897. A 252 lapra 
terjedő, oldal szélzetes kiadvány 1094 czimet magában 
foglaló, részletes tárgymutatóval van ellátva, melynek 
segélyével a legkönnyebben feltalálható bármely kérdés. 
A könyv szép chamois-papiron nem szemrontó petit, hanem 
garmond-betűkkel van nyomtatva s a legújabb adatok fel-
használásával van szerkesztve. Nemcsak a tanulók számára 
szolgál, ugy az osztály-, mint az érettségi és tanképesitő 
vizsgálatoknál különösen megbecsülhetetlen segédkönyvül, 
— hanem intelligens emberek részére is sok érdekes 
adatot tartalmaz. Ajánljuk a tanférfiak, tanügybarátok, 
tanintézetek s a tanuló ifjúság szives figyelmébe. Az 
érdekes mü fűzve 1 frtért, díszpéldány csinos vászon-
kötésben 2 frtért kapható. Ez utóbbiak csakis Babik Jószef 
tanárnál Egerben. 

= Szent Tamás és Descartes Isten létezéséről. 
Pótlék a „Descartes és Szent-Tamás, különös tekintettel 

az ismeret-elméletre" czimű pályanyertes dolgozathoz. 
Irta Kozáry Gyula. Budapest, 1897. 8-r. 19 1. 

Különlenyomat a „Bölcseleti Folyóirat" 1897-ik év-
folyamából. Mint szerzőnek minden müve, figyelemre 
méltó. 

H I V A T A L O S . 
303 sz./1896/7. 

A budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi 
kara f. hó 1-én tartott rendes ülésén, a Horváth-féle 
alapítvány értelmében, az 1893—1896. években megjelent 
magyar egyházirodalmi munkák közül — eltekintve az 
ezen időközben jutalmazott, vagy oly szerzők kezéből 
került érdemes művektől, kiket már a kar hasonló íté-
lete jutalomra méltatott — a következőket határozta 
jutalmazandóknak: dr Mihályfi Ákos: A papnevelés tör-
ténete és elmélete. Bpest, 1896. 2 köt. (600 fr t ; ; — dr 
Buclek János : A keresztény vallás apologiája. Bp. 1893. 
(500 frt) ; — Magyar Ferencz Vasárnapi és ünnepi szent-
beszédei. Kiadja az egri egyhm. irodalmi egyesület. Eger, 
1895. (300 frt a kiadó egyesületnek, az elhunyt szerző 
emléke iránti kegyelet ápolására) ; — Aldássy Antal : A 
nyugoti egyház-szakadás története VI. Orbán haláláig. 
Bp. 1896. (300 f r t ) ; — Szekrényi Lajos: A bibliai régi-
ség-tudomány kézikönyve. Két köt. II. jav. kiadás. Bp. 
1896. (200 f r t ) ; — dr Aschenbrier Antal : A kath. egyház 
autonómiájáról Magyarországban. Bp. 1893. (200 frt) ; — 
dr Szilvek Lajos : Darwin állat-psychologiája. Bp. 1895. 
(200 frt) ; — Ruschek Antal : Betegségünk — Orvosságunk. 
Nagyböjti beszédsorozat. II. kiad. Bpest, 1894. (200 f r t ) ; 
— Gerely József : Sión. Topográfiái tanulmány a régi 
Jeruzsálemről. Bp. 1895. (100 frt.) 

Bpest, 1897. junius 4. 
Kisfaludy, e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
-f- ROSSZ hír járta be az országot román ajkú gör. 

katholikus testvereink egynémelyikéról az ő maguktartá 
sára vonatkozólag az autonomiai akczióval szemben. 
Mint a „Pol. Ért." után a napilapok jelentették, némely román 
hitrokonaink Kolozsvárott értekezletet is tartottak már 
abban az irányban, hogy magukat a kath. egyház auto-
nómiájának kiküzdéséből kivonják és mint a mult alka-
lomkor tették félrevonuljanak. Kérve kérjük, kikhez e 
sorok román testvéreink közöl eljutnak, hogy gondolják 
meg jól mit tesznek. Gondoljanak meg kettőt. Első az, 
hogy félteni tőlünk testvéreiktől törvényes különállásukat 
durva sértés volna a testvériség ellen. Második az, hogy 
ha az egyház szabadságaért vívandó küzdelemből partiku-
láris érdekekből kivonják magukat, nehezen moshatja le 
bárki is róluk azt a gyanút, hogy szent unió czimén Krisztus 
palástját szétszaggató nemzetiségi czéloknak szolgálnak. Ke-
ressenek tehát módot az együttes működésre! Egy püs-

pöki konferenczia, egy kongresszus: ez legyen a jelszó! 
— Hitoktatók értekezlete. A fővárosi hitoktatók 

Schiffer Ferencz pápai kamarás, hitoktatási felügyelő 
elnöklete alatt jun. 1-én tartották meg második értekezle-
tüket. Az elnöki megnyitó után, mely elismeréssel emliti 
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a nagy munkát, melyet a hitoktatók a tanitás terén végez-
tek, az értekezlet jegyzőkönyvileg fejezte ki fájdalmát dr 
Nagy Elemér elhunyt jeles kartárs felett. Az értekezlet 
ezután kérvényt iutézett a biboros-herczegprimáshoz, hogy 
engedélyezze Gergely József „Kis Képes Bibliá"-jának 
tankönyvvül való használatát. A végzendő tanagyag 
revideálás~'ra kiküldötte az értekezlet Zelliger Vilmos, dr 
Stegmüller József, Vörösvárv Ernő és Gerely József tagokat. 
Ezzután következett Kriszt Jenő felolvasása: „Mikép 
hassunk az iskolai jutalom- és ajándéktárgyak révén ne 
csak a gyermekekre, hanem a szülőkre és a hozzátartozó 
ismerőseikre is." A kitűnő felolvasásban azt fejtegette 
Kriszt, hogy a szent képek, érmecskék és olvasók mellett, 
a főváros igényeinek megfelelő népiratkákat ajándékozzunk 
és igy a gyermekek utján ellensúlyozzuk a vallástalan 
ponyvairodalom rombolását. Az ajándék füzetek költsége 
Kriszt indítványa szerint a templom pénztárából fedezendő. 
A fizetésemelésről a kiküldött bizottság csak annyit jelen-
tett, hogy az még mindig pium desiderium. 

— Nagy hatást keltett Németországban a würz-
burgi egyetem e. i. rektorának ünnepi beszéde „a katho-
licizmusról mint a haladás elvéről." Rövid idő alatt 3 
kiadás jelent meg belőle. Hatása azonban, megvalva az 
igazat, vegyes : jó is, rossz is. Alapeszméje, hogy a 
katholiczizmus a haladás alapelvét és minden alapfeltéte-
lét birja, helyes, igaz, általános kath. meggyőződés. Hogy 
nincs igazság, melytől a katholiczizmus idegen volna, 
melyet ez magáénak ne vallana, az is kétségtelen. Hogy 
az igazság és a tudomány csak az igazi szabadság lég-
körében szeret és tud élni s fejlődeni, katholikus ember 
katholikus elvek szerint gondolkozva nem tagadta soha. 
Hogy a katholikus tanoknak az igazi szabad és alapos 
kutatástól nemcsak nincs mit idegenkedniük, sőt azt 
követelniök kell, ez is rég ismeretes dolog. Hogy békés 
közreműködéssel a tudomány terén is többre lehet vinni, 
mint epés veszekedéssel, ki vonta azt valaha kétségbe? 
Hogy a kath. tudósoknak arra kell törekedniük, hogy a 
kath. tudomány kellő magaslatra emelkedjék, és ne csu-
pár figyelemre méltó, hanem befolyásos, uralkodó állást 
foglaljon el, ki ne tartaná erre a kath. tudományt alkal-
masnak, a kath. tudósokat kötelezetteknek ? Hogy vissza-
nyúlni a mult segítségéhez nem elég, hanem tovább is 
kell tudni épiteni stb. stb. mind ezek oly gondolatok, 
melyek minden müveit elméjű katholikusban élő gon-
dolatok, melyek nem szorulnak arra, hogy reájok nézve 
valaki ébresztő szerepre vállalkozzék. Dr Schell beszédé-
ben az a hiba esett, hogy sok ily közismeretű igazságot 
oly alakban adott elé és oly dolgokkal keverte azokat 
össze, melyek ellen lehetetlen nem tiltakozni. Sok helyütt 
meg éppen érthetetlen. 

— Doktorrá avató értekezés jelent meg a követ-
kező czim alatt : „A búcsú. Hittudon értekezés. Irta 
Bundala János, bpest-józsefvárosi káplán.." 1897. az 
„Alkotmány" könyvnyomdájában, 8-r. 81 1. Tartalma: 
Előzetes tudnivalók. A búcsú fogalma és lényege. Hatása. 

Az elégtételek kincstára. A búcsú haszna. Érvényességének 
feltételei. Nemei. Téves tanitások. Nehézségek megoldása. 

— Az autonómiával kapcsolatos ügyet tárgyalt 
az „Egri Egyh. K."-ben a lap tudós szerkesztője, dr 
Böhm János, az egri püspökök kanonoki javadalom-ado-
mányzási jogát fejtegetve. Ismertetésének sorát fogjuk 
keriteni. 

— Elfecsérelt egyházi vagyon. A forradalomból 
és rablásból született olasz királyság a legújabb, 1897/8-ra 
szóló hivatalos kimutatások adatai szerint, eddig elrabolt 
791,858,576 lira értékű egyházi vagyont és azt — 
szerencsésen el is pazarolta, mert annak sehol semmi 
látszata a nemzeti anyagi jólétben, minthogy kétszeresen, 
sőt háromszoros>n nagyobb adó mellett, mint volt az 
előtt, az olasz királyság 13 milliárd államadóságot csinált. 

— MPIT. Vájjon mi ez ! Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társaság, mely 8 év óta áll fenn, már 1080 taggal 
rendelkezik és most mult hó 19-én tartotta Pápán első 
vándor-közgyűlését, mely az eddigi közgyűlések sorában a 
9-ik. A társaság eddigi kiadványai, a) a „Prot. Szemle" 
cz. folyóirat, b) monográfiák, c) „Koszorú" czim alatt 
népies röpiratok, melyekből három év lefolyása alatt 
126,500 példány fogyott el. A kiadványok e három soro-
zata mellett ezentúl a társulat még kiadni szándékozik 
„Házi Kincstár" és a „Bibliai Könyvtár" czim alatt hit-
épitő vagy áhitatossági és magyarázatos bibliai kiadvá-
nyokat.' Kálvinisták és lutheránusok kezet fogva működ-
nek ebben a társaságban. Elnök Gyurácz luth, superin-
tendens, világi elnök Hegedűs Sándor a hires kálvinista 
pénzkapaczitás. Antal Gábor ref. „püspök" tartotta a köz-
gyűlés előtt a templomi beszédet, melyben a többi közt 
azt fejtegette, hogy csak egy lélek, a Jézus Krisztus evan-
géliumának tiszta szelleme által lehet — czélt érni. Nos 
hát akkor az atyafiak térjenek vissza Krisztus egyházába, 
mert Krisztus szelleme tiltja az általa kinyilatkoztatott 
igazságok felett való viszálykodást. Azt is mondta Antal 
Gábor, hogy a prot. irod. társaság mindig egy urat szol-
gál, a mely előtt mindenki meghajol : az igazságot. Hogy 
szolgálják protestáns anyánkfiai az igazságot, mindjárt 
kitűnik a következőből : 

— Sárospatak és Debreczen ö le lkezése . Az 
atyafiak vagy azt érzik, hogy veszedelemben forog nagy 
szervezetök, vagy pedig újra valami nagyobb hadjáratra ké-
szülnek a kath. egyház ellen, mert megtörtént az a hal-
latlan eset, hogy a „vallás és egyház létfentartó pozitív 
alapjaitil szétszóró Patak theologusai fölkerekedtek és 
elmentek nyakába borulni Debreczennek „a józan konzer-
vatív felfogás", a magyar protestáns orthodoxia képviselői-
nek. Erről a testvéri ölelkezésről szóló tudósitásában egy 
sárospataki tógátus lelkesedésében a következő bölcs 
mondásra ragadtatta el magát : „Ha a pápista ember 
imádja Rómát, mert nem ismeri; mi szeretjük a mi 
Debreczenünket, mert megismertük". íme, ilyen igazsá-
goknak áll szolgálatában a magyar protestantizmus. Urak, 
kevesebb öntetszelgés és felfuvalkodás, akkor bizonyára 
több igazság fogja leiköket jelenlétével megtisztelni. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N H A T O 

Budapesten, junius 9. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
1JIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás nélkül. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t . 
Első nyilt támadás katholikus autonomiai mozgalmunk ellen. — G y u l a f e h é r v á r . Segédpüspök urunk itthon. — Katholikus Auto-
nomia. Mi nem vonható be autonomiai kezelésbe egyházjogi szempontból? — Lehet-e gymnasiumi és főiskolai ifjúság előtt az auto-

nómiáról nyilatkozni. — Vegyesek. 

Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás 
nélkül. 

(Folytatás.) 

Mielőtt a kanonis ták felfogását bemuta tnék : 
lássuk előbb a Congregatio Concilii in Causa 
Moguntina hozott ha tá roza tá t . 

A mainzi püspöki h ivata l 1852-ben a Coogr. 
Concilii hez fordult , hogy biztos u tas i tás t nyer-
jen kérdésünkre vonatkozólag. Felterjesztésében 
elmondja a mainzi püspöki hivatal , hogy Colmar 
József Lajos püspök 1812-ben a következő egy-
házmegyei s t a tu tumot hoz ta : „ Matrimonii Stcra-
mentum inter illa pertinet, quae recipi clebeht in 
statu gratiae. Hinc in omnibus ritualibus, ubi de 
matrimoniorum benedictione est sermo, praescribi-
tur, ut tarn. sporisus quam sponsa ante benedictio-
nem peccata sua confiteantur. Quod si igitur paro-
chus sacrilegio, quod forte sponsi per neylectum 
huius obligations committerent, participare refor-
midet, omni opera niti debet, ut sponsos ad eam-
dem implendam moveat; cui quidem rei eo magis 
hodiedum insütere poterit, quo Uli tantum, quorum 
religio nondum penitus exstincta est, sacerdotalem 
matrimonii benedictionem petant, alii vero solo 

Vering, Archiv f . hath. Kirchenrecht, 60. Band. 
1888. 248—254. S. 

actu civili sir d contenti. Nihilominus in extremo 
casu, et bene notetur, quod diximus in extremo, 
quando nempe sponsi pertinaciter insistèrent reci-

pere matrimonialem benedictionem non praemissa 

confessione, parochus strictae interpretationi verbo-

rum Conc. Tr ident ini (Sess. 24. cap. I, de reform 
matr.), ubi t a n t u m dicitur hortamur, inhaerendo, 
matrimonium beneclicere poterit, quin conscientiam 
gravet ." 

Magában véve — úgymond folyta tó lag a 
fel ter jesztés — olyannak látszik e rendelet, 
melyet gyakor la tban elég nyugodt lélekkel követ-
hetnek a lelkipásztorok akár a t r ien t i zs inat 
szavait t ek in t jük , akár a hirneves Gousset érsek 
véleményét, melyet Theologie morale könyve 
második köte tében (art. 745. et 755.) fej teget . 2 ) 
De mivel a szomszédos t r ier i és speyeri egyház-
megyékben egészen ellenkező e részben a gya-
korlat , mer t ezen egyházmegyékben tényleg nem-
csak buzdi t ják a jegyeseket gyónás- és áldozásra, 
hanem szigorú törvénynyel kötelezik őket, és 

2) Goufset szorosan ragaszkodik a trienti zsinat 
szövegehez, melyet következő észrevételével kisér : Ha 
megtagadnék az egyházi házasságkötést olyanoktól, a kik 
minden rábeszélés daczára sem akarnak gyónni és áldozni: 
azon veszély jelentkeznék, hogy oly országokban, a hol 
behozták a polgári házassa'got, beérnék a házasulok a 
polgári házassággal. A két baj közöl a kisebbet kell tehát 
választanunk. 

46 
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pedig ugy, hogy e törvény még az esetben sem 
tű r kivételt , midőn csak egyik fél nem akar 
gyónni és áldozni és igy az engedelmes fél 
a k a r a t a ellenére is kénytelen beérni csupán pol-
gár i házasságkötéssel; ez alapon félős, hogy a 
mainzi egyházmegye ellenkező gyakor la ta meg-
bo t ránkoz ta t j a a szomszéd egyházmegyéket . Ez 
okon a következő kételyt ter jeszt jük a Congre-
gatio elé ; Lehet-e a gyakorlatban nyugodt lélek-
kel követnünk Colmar József Lajos mainzi 
püspök idézett u tas i tásá t ? 

Mivel a házasság a keresztényeknél XIV. 
Benedek pápa (in Synodo Dioecesana lib. 8. cap. 
14. num. 5.) szavai szerint a Krisztus ál tal ren-
delt hét szentség sorában foglal helyet és 
jelesen az élők szentségeinek egyike, senki sem 
léphet halálos bűnnel szentségtörés nélkül házas-
ságra, a min t azt helyesen megmondo t t a volt 
Covarruvias Didak (super 4. Decret. par t . 2. de 
mat r im. cap. 6. in princ.): „Existens in mor ta l i 
crimine non potes t absque novo peccato matr i -
monium cont rahere ; t r ac t a t enim indecenter 
Sacramentum hoc maximum," — De bár igaz 
ez, mégsem volt ez oly hatással a t r ient i atyák-
ra, hogy ha tá rozo t t törvénynyel in foro externo 
a házasság feltételéül a gyónást és áldozást 
megparancsol ták volna; hanem csak annyi t mon-
d a n a k : s. synodus coniuges hortatur, u t antequ-
am cont rahant , vei saltern t r iduo an te matr i -
monii consummationem sua peccata di l ingenter 
confi teantur et ad sanctissimum Eucharis t iae 
sacramentum pie accédant." E szavakból azt 
következ t t t ik a theologusok és kanonis ták, hogy 
nem vétkeznek a jegyesek, a kik gyónás nélkül 
lépnek házasságra, azon czimen, hogy nem ta r -
to t t ák be a t r i en t i ha tározato t , quia consilium 
et non praeceptum quoad hoc cont inet illud 
decretum." Igy Leo Ferencz in thesaur. fori 
eccl. parte 2. cap. 9. num. 49. Pont . Vaz. de 
impedim. matr. cap. 16. §. 2. Továbbá Barbosa 
Collect. Doct. in Conc. Trid. sess 24. c. I. num. 
166. Pax Jordan. Elucubrat. lib. 3. tit. 7. n. 114, 
Giraldi de paroch. par. 2. cap. 21. num. 8. Ön-
k é n y t következik tehát , hogy a t r i en t i zsinat 
szavai, mivel nem parancsolnak, hnnem buzdi-
t a n a k , csak serkent ik a szabad akara to t , de nem 
kötelezik a Cap. final, in fin. 4. distinct, gloss, 
verbo statuta in cap. 1. de Constit. ubi Abb. n. 9. 
Felin. num. 20. értelmében. 

Ezen rendelkezés oka nyilvánvaló. Az élők 
szentségeit, a milyen a házasság is, a kegyelem 

ál lapotában kell az alanynak fölvennie. Követ-
kezőleg ha nem követe t t el halálos bűnt utolsó 
érvényes gyónása óta, méltóan j á ru l a szentséghez, 
méltóan kö t i meg házasságát az egyház szine 
előtt , bár nem gyónt megelőzőleg. Is teni tör-
vény t ehá t csak azokat kötelezi házasságuk előt t 
gyónásra, a kik halálos bűnben vannak, a többi-
eknek pedig — nem ugyan tanácsosabb — 
szabadságukban áll ugyanazon törvény ér telmé-
ben gyónás nélkül házasságra lépni. 

Kelleténél keményebben j á r t volna el t ehá t 
az egyház, ha á ta lában mindenkire kötelezőnek 
i r t a volna elő in foro externo a gyónást; de a 
mellet t szokatlan is le t t volna ezen el járás 
azokra, akik halálos bűn ál lapotában vannak, 
mer t eltiltani valakit a házasságtól : külső és 
nyilvános büntetés, már pedig az egyház nem 
szokta nyilvános bünte tésekkel sú j tan i hiveit 
t isztán belső ügyekért , a milyen például a kegye-
lem, t. i. azért, mer t nincs a kegyelem állapo-
t ában ; mivel ez egészen a bel ő forum ügye.3) 
XIV. Benedek, de Synodo Dioec. lib. 9. cap. 4. 
num. 4. I_;y jár el az egyház a többi szentsé-
geknél is, a melyek az élők szentségei. A sziv 
és lelki ismeret rendbeszedése á ta lában a hivek 
dolga az élők szentségeinél. 

Igy lóvén a dolog, ha XIV. Benedek (m 
Synodo Dioec. lib. 7. cap. I. mit. et saepius) sze-
r in t nem szabad a püspököknek átalában szigo-
rúan előirniok és mrghatározniok oly dolgot, a 
mi t az egyház a hivek tetszésére biz, annál 
kevésbbé tehet ik ezt a házasságnál, mer t a 
házasság teljes szabadságot követel. Cap. 
Gemma de Sponsal. et Fagnan. in cap. Insinu-
ante. Qui Cl er. mim. 3. et cap. Cam dilectus de 
Consuet. num. 40. Igaz, hogy a püspököket meg-
illeti a hatalom, hogy bizonyos esetekben elti l t-
ha t ják a feleket a házasságtól, de ezt a h a t a l m a t 
nem szabad ki ter jeszteniök más esetekre, hanem 
csak a következő három esetben szabad ezfc 
igénybe venniök. T. i. 1. ad sponsalia prias cum 
alio vei alia inita. 2. ad suspicionem latentis 
impediments 3. ad ti'norem rationabilem gravium 
dùcordiarum et scandalorum e matrimonio futuro-

rum. Giraldi Expos. Jur. Pont. part. 1. tit. 16. de 

matrim. contr. not. 2. ad cap. Litterae. Schmalz-

3) „Durior inde fuisset generatim pro omnibus in foro 
externo lata ; dnrior, inquam, non solum, verum etiam 
insolita quoad ipsos lethali macula sspersos, siquidem 
interdicturn matrimonii utique poenam externam etpublicam 
redolet, Ecclesia autem mere interna, inter quae status 
gratiae recense'ur, in foro externo censuris non perstringit." 
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gruber part. 3. lit. 16. §. 1. de matrim. contr. 
num. 1. Ezen esetek sorában, a mint l á t juk , 
nem fordul elő a gyónás elhagyása. Következő-
leg nem is szabad i lyenkor a püspöknek eltil-
tan ia a feleket a házasságtól. Mert az ily ren-
delet — ha ál talánosan minden püspök hozna 
ily rendeletet — uj házassági akadály t. i. 
házasságot elhalasztó akadály természetével birna, 
már pedig Sanchez (de matrim. lib. 3. disp. 15. 
num. 9.) szerint a püspöknek nincs h a t a l m a 
oly házassági akadályokat áll i tani, melyeket nem 
fogadot t el az egyház. 

Igazságos ember nem tagadha t ja , hogy a 
jegyeseknek, legalább a külső fórumban van 
bizonyos joguk házasságuk megkötésére : ha az 
egyház tagjai , s kánoni akadály nem t a r t j a őket 
vissza a házasságkötéstől ó - mindent helyesen 
elvégeztek, a mi t az egyház positiv törvényei 
rendelnek. Azért nem lehet a püspök feladata, 
hogy akadályokat görditsen a külső fórumban a 
hivek ezen joga elé az egyháztól szorosan elő 
nem i r t dolog hiánya mia t t , melyet az egyház 
mindenkinek lelki ismeretére biz.4) 

Quae res — úgymond folytatólag ezen fel-
ter jesztés — clarior e t iam évadit, si quis observare 
voluerit , iuxta comuniorem magisque receptam 
sentent iam cont rahentes non modo recipere, 
verum et iam sibi ipsos adminis t rare Sacramentum 
matr imoni i , Benedicti XIV. Syn. Dioec. lib. 7. 
cap. 29. i ta u t parochus t a m q u a m merus test is 
assistât, S. Alphonsus Theol. Mur. lib. 6. de matrin>. 
num. 895. Id quod alium omnino aspectum 
praebet , quam si ipse parochus Sacrament i 
minis ter esset. I ta enim revera sponsorum 
admonit io de evitando Sacrilegio, quod per 
peccati r ea tum proprio facto incurrunt , facilius 
ex par te parochi sufficere intel l igi tur , cum et iam 
tamquam publicus minis ter ass is tent iam praes te t 
eamque difficilius recusare valeant , prout aff i rmant 
cum La Croix Laymann lib. 5. torn. 20. p 2. cap. 
4. n. H. De Lugo dist. 8. sect. 73. num. 205. quos 
refer t S. Alphonsus lib. 6. tract 1. de Sacram. in 
gen. n. 54. 

Quodsi denique auctori tas civilis, p rout revera 
in dioecesi Moguntina, non a t t e n t a Ecclesiae 
benedictione, val id i ta tem mat r imoni i ex solo 
contractu coram magistrat ibus ineundo desumit, 
consultius undique videtur, omnia in forma mit iore 

Mert a kegyelem állapota végelem/.ésben gyónás 
mellett is mindig az ember lelkiismeretétől, akaratától függ. 

et magis pr iva t im iuxta cuiusque casus et per-
sonarum indolem disponere, et minime general i 
quadam lege parochi assistentiam novis conditio-
nibus u l t ra Ecclesiae in ten t ionem obruere. Verum 
et iam maior is discriminis plena res apparet , ubi 
pa r i t e r cum catholicis haeret ici permixt im degunt, 
et insuper Gubernia pro viribus insudant , ut 
spre ta Ecclesia fideles haere t icorum Ministellos 
adeant. Huic inquam rat ioni gravius iner i t pondus 
ex eo, quod Ecclesia, pro eiusmodi regionibus 
legis vel ant iquiss imae r igorem quoad gradus 
prohibitos remi t te re per dispensationes facilius 
sólet: longe proin abesse r-»tionabiliter creditur, 
u t simplices adhor ta t iones ibidem in rigorosa 
praecepta abire sinat. 

P rae fa t a sat is u t ique suadere videntur, ad 
hibi tam a Pa t r ibus Tridentinis formám adhor ta-
t ivam hac in re rect ius cautiusque re t inendam 
esse, et consequenter ins t ruc t ionem illám Mogun-
t inam in praxi servari t u t o sal tem valere t am-
quam Concilii verbis, consentaneam muPisque 
prudent iae ra t ionibus innixam. Ex ea enim Parochi 
„omni opera niti debent" a tque „ i n s i s t e r e u t 
sponsos ad confessionem „moveant". In „extremo 
tantum casu" non obs tante sponsorum pert inacia 
„parochus matrimonium benedicere poterit, quin 
conscientiam suam gravet." 

Verum hic no tanda quaedam occurrunt . 
Necessitas confessionis divina lege an te mat r i -
monium praemi t t endae pendet, u t dixi, ex s ta tu 
peccati mortal is . Atqui difficultas in eo est, 
quud eiusmodi status, in quan tum res mere 
in terna , in foro externo diiudicari et paucis 
adstr ingi nequeat . At vero res omnino al i ter se 
habet , ubi rea tus lethalis ex actu quodam publico 
a tque ex te rno concludi non solum potest , sed 
et debet. Hic n imirum a theologis quoad Sacra-
men ta vivorum unanimi consensu xioma ponitur , 
peccare graviter, qui ministret Sacramentum publico 
peccatori vel aliter publice indigno. S. Alphonsu^ 
lib. 6, torn. 1. cap. 2. de Sacram. dub. 2. num. 42 
et Griraldi de paroch. p. 2. cap. 20. num. 20. 
quoad S. Eucharis t iam docet ci tat is melioris notae 
auctoribus. 

Unde Benedictus XIV., cum nonnuli auctores 
u t Sanchez, lib. 3. de matr . disp. 15. num. 19. 
cum Barbosa, Vega et aliis, cuidam S. Congrega-
tionis Episc. et Reg. assertae declarationi innixi 
docerent, non posse viros et feminas a matr i -
moniis contrahendis hoc nomine prohiber!, quod 

46* 
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doctr inam chr is t ianam ignorent , eiusmodi asser-
t ionem tamqnam a sensu et praxi universalis 
Ecclesiae discordantem esse emendandam acri ter 
insis t i t lib. 8. Syn. Dioec. cap. 14. num. 16. Posito 
e tenim fundamento , mat r imonium ut Sacramen-
tum vivorum a nemin e sine gravi sacrilegio 
celebrari posse in s ta tu peccati morta l is i t a 
p rosequ i tu r : „Nec parochus licite eidem mat r i -
monio assis i i t : quamvis enim iuxta communiorem 
magisque receptam sentent iam non sit Sacrament i 
minister , nihilominus in multis compara tu r mi-
nistro, nec licite sua praesent ia firmare posset 
contractum, quem seit a con t rahen t ibus sacrilege 
inir i . . . Qui autem fidei rud imen ta ignorât , 
quae ex gravi praecepto scire tenetur , quamdiu 
ilia non addiscit cum potest , versatur in s ta tu 
peccati mortalis, ac propterea iure mer i to a 
mat r imonio contrahendo arcetur." E t i ta edicere 
demons t ra t innumeros Auetores et Synodos, nec 
non Innocent ium XI. Clementem XIV. et ipsum 
Benedictum XIV. in Epistola Encycl. ad universos 
Episcopos, Bullar. torn. I. Encyel. 42. §. 2. 

Huic tarn gravi innixus auc tor i ta t i S. Al-
phonsus ad dubium „ An parochus possit assistere 
mat r imonio eorum, qui sunt publici peccatores 
respondet loc. citato num 54. rparochum non tenerí 
nec posse assistere tali matrimonio", eiusque sen-
ten t iae ra t io est, t um quia parochus t e n e t u r ex 
iust i t ia incumbere saluti spirituali suarum ovium 
eas aver tendo a peccatis, t um potissimum, quia 
de iure na tu ra l ! nemo potest cooperari peccato 
proximi. Par i te r Giraldi ex Barbosa de parocho 
p. 2. cap. 21. num. 7. t ranscr ibi t , parochum ne 
ad denunt ia t ionem quidem pervenire debere, ni 
constet , sponsos praecepto paschali satis fecisse. 
Quibus assent i r i videtur Pax Jordanus Elucubr. 
lib. 3. t i t . 7. num. 112. docens: „ Ad episcopi pariter 
officium spectat curare, ut matrimonia, dum contra-
hentes in mortali existunt, minime celebrentur 
Accedit denique, quod si confessio in con temptum 
Ecclesiae vel cum gravi fidelium scandalo omit-
t e re tu r , eadem ut ique ra t io mil i tare t pro non 
praes tanda parochi assistentia. I t a Barbosa innu-
meris sane auctoribus f re tus in alley. 32. de offic 
et pot. Episcopi num. 179. ad verba Tridentini , 
quibus hortatur, u t coniuges an te benedictionem 
sacerdotalem in eadem domo non cohabitent , rem 
esse consilii, non praecepti notât , dummodo non 
adsit contemptus vel scandcdum. 

Monet tarnen S. Alphonsus in diet. num. 54. 
in ün. in te r alia, excusari parochum, si assistat 

ad evi tanda graviora mala communi ta t i s vel 
ipsorum contrahent ium, pu ta ne ipsi perseverent 
in peccato. I t a enim Emus Gousset in libro 
praelaudato num. 755. haec h a b e t : „Si vero una 
pars ad poeni tent iae t r ibuna l accessit, dari potest 
nupt i is benedictio, e t iamsi a l tera pars confessionem 
non peregeri t , dummodo locus sit metus, ne 
haec pars ma t r imon ium potius civiliter ineat, 
quam confessioni se submit ta t . Datur enim 
benedictio in favorem illius, qui officio suo satis 
fecit. In hisce t amen casibus, sicut in eo, ubi 
nec una, a l t e ra pars confessionem subire voluerit 
parochus sequatur instruct iones Episcopi sui; qui 
absque dubio ipsi facul ta tem potest concedere 
dandi benedict ionem nupt ia lem vel ob praeca-
vendum, vel ob t e rminandum scandalum matr i -
monii mere civilis. Licet vero nonnull i Canonistae 
doceant, parochum per se sponsis interdicere 
non posse ma t r imonium, Schmalzgruber t amen 
cum sentent ia fere communi tenet , illud 
iustis de causis posse et debere, donee causa ab 
Ordinario decidatur. Part. 3. tit. 16. cit. num. 5. 

Ptemissis i t aque quaestionibus, quaenam pecat i 
no tor ie tas sufficiat ad denegandam benedictionem 
et quando nihi lominus exurgenti causa eadem 
concedi valeat, ad cuiusque casus indolem et 
e i rcumstant ias ; ad dubium in themate propositum 
etiam si respondendum esset, ins t ruct ionem prout 
iacet , servari tu to posse, perpendenda t amen restri-
c t s ab EE. PP. foret , u t absque praevia sponsorum 
confessione parochi, si u t raque pars vel a l te ra 
ex eis notorr i i peccatores sint vel in Ecclesiae 
con temptum publice r e n u a n t vel grave scandalum 
ex mat r imoni i eiusmodi benedict ione oboriatur, 
ass is tent iam non praes tent , nisi prius Episcopus, 
ad cuius iudicium eius generis casus vel maxime 
spectant , ob urgen tem causae necessi tatem, una 
praeser t im par te non renuente , l icentiam expresse 
concesserit . 

Sed dum haec EE. PP. sapientiae relinquo, 
meum est exscribere. 

Dubium 
An ordinatio Episcopi Moguntini anno 1812 

emissa sit servanda seu reformanda in casu ? 
Die 28. Augusti 1852. — S a c r a Congregatio 

Emmorum R. R. E. Cardinalium Cone. Trident. 
In te rp re tum respondi t : Affirmative ad primam 
par tem, exclusis t amen casibus a iure praevisis. 
Negative ad secundam. 

(L. S.) A Card. Maius Praefect. 
A Quaglia, Secretarius. 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 8. Első nyilt támadás katholikus 

(hitonomiai mozgalmunk ellen. — 
Van egy közmondás, mely ezt mondja: „Albarátaink-

tól őrizzen meg az Isten, nyilt ellenségünkkel majd csak 
elbánunk magunk is." Es valóban nincs veszedelmesebb 
ellenfél a barátság és jóakarat álarcza alá bújt ellenség-
nél, mert ennek titkos áskálódása ellen nehéz, majdnem 
lehetetlen a sikeres védekezés, mig a nyiltan fellépő ellen-
séggel szemben, könnyűvé teszi igazaink megvédését már-
csak az is, hogy a nyilt ellenség fellépése és támadása 
sok tekintetben tájékoztat. Ilyen tájékoztató nyilt támadás 
jelent meg az ország szine előtt, a zsidó-szabadkőmüves 
kormánypárti „Pesti Hirlap" jun. 5-iki számában, „V. V. " 
szerzőségi jelzéssel, „Ultramontán riadó" czim alatt, mely 
támadja közvetlenül a biboros hgprimás főp. levelét az 
autonómiáról, közvetve pedig keztyűt dob az egész 
radikális szabadelvüség nevében az imént megindult kath. 
autonomiai mozgalomnak. 

A „P. H." támadó czikke leplezetlenül előadja az 
uralkodó szabadelvüség eszejárását és terveit kath. autonó-
miánkkal szemben. Ebben a czikkben autonomiai küzdel-
meink egész tere meg van világítva, mert be van mutatva 
benne az egyház ellenségeinek a terve, hogy mit fognak 
támadni, mi ellen fognak küzdeni, mire fognak törekedni, 
miben nem fognak akarni engedni : tehát mire nézve kell 
nekünk a népet, a hiveket. az értelmességet, az országot, 
a királyt felvilágosítani és tájékoztatni. 

Azért ezt a czikket, mint a jövendő harczra nézve az 
ellenfélnek szerencsésen elfogott hadi tervét, egész terjedel-
mében közöljük, összes ráfogásaival és tévedéseivel összes 
sötét elfogultságaival, és erőszakos ferdítéseivel együtt. 
— egyelőre szó nélkül, azonban köszönetet mondva az 
ellenfélnek már most az adott tájékoztatásért. 

„Régóta olvastunk,úgymond V. V., olyan határozot-
tan ultramontán iratot, mint Vaszary Kolos körlevele a 
katholikus autonómiáról. Valóban csak a közvélemény 
ideges szórakozottsága (ah, ah ! szegény) okozhatta azt, 
hogy ez a körlevél kellő erélyes bírálatra és visszauta-
sításra nem talált, mert minden sora támadás a szabad-
elvüség. a társadalmi béke és az alkotmány ellen. Még 
csak előkészületekről van szó, de a herczegprimás már is 
két táborra akarja bontani a katholikusokat, jó és rossz 
katholikusokra. Az autonomia természetesen csak a jó 
katholikusok birodalma volna, a rosszak sorsa pedig a 
számkivetés. Még a kezdet kezdetén van a szervezkedés, 
de a herczegprimás már is kijelenti, hogy a püspökök 
hatalmukból semmit sem hajlandók engedni, hanem nagy-
leik üen az autonomiára biznák az állam által eddig 
gyakorolt összes jogokat. Az első riadó már is tudtára 
adja az országnak, hogy az autonomia a püspöki kar 
kedve szerint nem a szabadság bevonulása -volna a katho-
likus egyházba, nem a nemzeti katholiczizmus szervez-
kedése, hanem az ultramontanizmus ujabb vára, poziczi-
ójának hatalmas megerősítése. 

A herczegprimás azt javasolja a híveknek, hogy ne 
válaszszanak olyanokat, „kiknek keresztlevelükön kivül 
más képesitésök alig van, kiket nem egyházias tudás, 

hanem világias fölfogás és törekvés igazgat." Majd vilá-
gosabban ad utmutatást, mikor elősorolja a rossz katho-
likusokat; ilyenek, kik „az egyház által tiltott társulat-
nak tagjai® és akik, „habár nem is tagjai valamely titkos 
társulatnak, akár magán, akár nyilvános életükben tanú-
jelét adták annak, hogy vallásellenes, egyházellenes 
nézeteknek hódolnak." Fájdalmasan emlékezik vissza, hogy 
az 1870. évi katholikus kongresszuson jelentkeztek ilyen 
kárhozatos elemek, akik „bár az egyházhoz nem tartoz-
tak, mégis az egyházon belül jogokat gyakorolni akartak." 
Az 1870. évi kongresszusi kisebbség nagyérdemű tagjait, 
politikai életünk sok kitűnő alakját bélyegzi itt meg a 
herczegprimás, akik az autonómiában biztosítékokat keres-
tek nemcsak az állami beavatkozás, hanem az ultramon-
tanizmus ellen is ; és az autonomia bástyájával védeni 
akarták a nemzeti egyház megrongált eszméjét. Aki ismeri 
a kongresszus tanácskozásainak menetét, az tudja, hogy 
milyen nagyok voltak a kisebbség tagjai a többséghez 
képest, mint uralkodtak tudásban, fenkölt fölfogásban, 
hazafias lelkesedésben. (Ah !) Az ultramontán nézet szerint e 
férfiak „nem tartoztak az egyházhoz." A heczczkáplánok 
szelleme ez, akik a templomból kiűzik politikai ellen-
feleiket és megtagadják tőlük a katholikus nevet. 

A herczegprimás arra buzdit, hogy a kongresszusi 
választás a klerikalizmus erőpróbájára használják föl a 
hivek és a kongresszusból szorítsák ki a szabadelvű ele-
meket. Az eszköz teljesen megfelel a czélnak. A körlevél 
szerint „az egyházi autonomia az egyházban semmiféle 
egyházkormányzati jogot vagy hatalmat nem igényelhet, 
valamint a legcsekélyebb befolyást sem követelheti a 
hittan tanítására, a szentségek és szentelmények kiszol-
gáltatására, az isteni tiszteletre, a papi és szerzetesi 
nevelésre." Ellenben az autonomiai hatáskörbe tartoz-
nék azon jogok gyakorlása, „melyeket ő felsége az 
úgynevezett apostoli vagy főkegyúri jog czimén minisz-
tériuma által gyakorol, amennyiben e jogok gyakorlatát 
— az állami legfőbb felügyeleti és ellenőrzési jog fön-
tarsása mellett — az autonomiai testületre bizni jónak 
találja." 

Ott vagyunk tehát ismét, ahol az 1870. évi kongresszus 
többségének munkálata megfeneklett. Urja kezdődik a 
játék az 1848: 20. törvényczikkel, melyet rögtön alko-
tásakor czéljaira akart kiaknázni az ultramontanizmus. 
Ismétlődik a kísérlet, hogy az autonomia czége alatt az 
egyházi czélokra szolgáló javakat és alapítványokat meg 
akarják fosztani állami jellegüktől és az apostoli kegyúri 
jogot a király magánjogává akarják degradálni. Ismét 
elejbénk botlik az a fölfogás, hogy a katholikus auto-
nomia szervezése és hatásköre tisztán a király és a katbo-
likus egyház dolga, abba az országgyűlésnek beleszólása 
nincs. A herczegprimás ugy vélekedik, hogy amennyiben 
a király „jogainak gyakorlatát az autonomiai testületre 
bizni jónak találja", az apostoli kegyúri jog érvényesen 
megszűnt és ha a király szentesítené azt a szervezetet, 
mely egyházi tulajdonnak jelenti ki az egyházi czélokra 
szolgáló javakat, ez a nemzet tulajdonjogát érvényesen 
megsemmisitené. 

Ha közelebbről akarjuk megismerni az ultramontán 
fölfogást, vessünk egy pillantást az 1871-ben a többség 
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által elfogadott szervezetre. Ott van mindjárt a 3. sza-
kaszban a fenomenális kijelentés, hogy a római szent 
széknél tartott államkormányzati közegek alkalmazása 
ezentúl az autonómiával egyetértőleg fog történni. Az 
autonomia tehát a külügyi képviseletbe is bele akart 
szólani. Következik a negyedik szakasz szerény kije-
lentése, hogy az egyházi javadalmasok kezelése alatt levő 
össszes javak és alapítványok, a vallási, tanulmányi és 
egyéb katholikus alapok a magyarországi katholikus 
egyház tulajdonát képezik. Majd a 14. szakasz eltörli az 
apostoli kegyúri jogot és kimondja, hogy „mindazon 
kinevezéseknél és magasabb egyházi javadalmak adomá-
nyozásánál, melyekre nézve a kinevezés jogát az apostoli 
király akkorig az állami kormányzat utján gyakorolta, az 
előterjesztést ezentúl az országos katholikus gyűlés az 
igazgatótanács által eszközli." 

Látni való, hogy a szervezet nagy bőkezűséggel 
ajándékozta el az állam jogait, de a püspökök hatalmát 
még csak annyira sem szorította meg, hogy az egyház-
községeknek megadta volna a lelkész kijelölésének vagy 
bemutatásának jogát. Es a többségben megvolt az a naiv 
hit, hogy a királyi szentesítés elég e vakmerő terv tör-
vényesitésére. 

Az 1848. évi törvény ek óta fölösleges dolog annak 
bizonyítása, hogy az apostoli hegyuri jog a magyar állam 
joga. Miniszteri felelősség mellett való gyakorlása e tétel-
nek kézzelfogható megvalósulása. Da 1848 előtt is, mikor 
még felelős kormányunk nem volt, csupán az egyházi 
rend (?) tekintette az apostoli kegyúri jogot a király szemé-
lyes jogának. A negyvenes esztendők országgyűlési vitái-
ban ott van már a közjogi fölfogás kifejtése, hogy a 
legfelsőbb kegyúri jog az államé, gyakorlása nem függ a 
király tetszésétől, hanem törvény által szabályozott jog és 
általa parancsolt kötelesség. A legfelsőbb kegyúri jog 
tartalma, gyakorlása, léte, mind törvényen alapul, tehát 
csak törvény változtathat rajta. A katholikus autonomia 
szervezete, amennyiben törvényt vagy törvényes szokást 
érint, csak törvényhozási beczikkelyezés áital nyerheti 
meg azt az erőt, hogy az ország katholikus polgárait 
kötelezi és az állam által elismerendő. 

Mi következik ebből ? Hogy a katholikus autonomiát 
komolyan csak azok akarják, akik a fönnálló törvények 
keretében óhajtják megvalósítani. Mihelyt a szervezet át-
csap a törvények korlátain és egyfelől ráteszi a kezét az 
állami jellegű egyházi czélohat szolgáló javadalmakra, más-
felől csorbítja az apostoli kegyúri jogot, az állami sou-
verainitás hatalmas tényezőjét: a szabadelvű és nemzeti 
állam szihláján hell összetörnie. Képzeljük csak el, hogy 
a szervezet ilyen alakjában a törvényhozás elé kerülne. 
Miféle uj, szörnyűbb kiadása volna ez az egyházpolitikai 
harcznak. Mily nehéz volna itt megtalálni az összhangot 
a képviselőház és a főrendiház fölfogása között. E< mily 
vihar járná be az országot arra a tervre, hogy a király 
ezentúl a katholikus autonómiában csak magasrangu ka-
tholikus privát ember lesz, semmi egyéb. Mily seb volna 
ez a többi felekezet önérzetén, mily sérelem az alkot-
mányon. 

Ne játszszunk avval az 1848: 20. törvényczikkel. 
Abban, igaz, benn van az egyenjogúság, de benne van a 

szekularizáczió is. Harmadik pontja kimondja, hogy ezen-
túl minden bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szük-
ségleteit az állam fogja fedezni. Minden bevett egyház 
nemzeti intézménynyé lesz ez által, de természetes, hogy 
e nagy kötelesség elvállalása után az egyházi czélokra 
szolgáló javak, melyek főtulajdonjoga mirdig az államé 
volt, állami kezelés alá kerülnek. Az 1848: 20. törvény-
czikkre tehát ne hivatkozzanak azok, akik az egyházi 
czélu javadalmakat egy csapásra az autonomia tulajdonává 
szeretnék tenni. Es ne támaszkodjanak a 48-as törvé-
nyekre azok sem, akik az apostoli kegyúri jogot akarnák 
az autonomiára átjátszani, mert hiszen éppen a 48-as 
törvényhozás tette nyilvánvalóvá e jog állami jellegét. 
Tette pedig azért, mert a pápasággal szemben ellensúlyt 
ahart teremteni, hiszen a katholikus egyház az egyetlen, 
melynek az ország határain kivül székelő feje van, aki 
maga is szuverén és kinek hatalma az állam hatalmával 
versenyez. 

A katholikus egyháznak ma is van Magyarországon 
autonomiája egyházi, iskolai és vagyonkezelési ügyeiben, 
csakhogy ez az autonomia hierarchikus. Az autonomia demoh-
ratihus átalahitására van tehát csupán szühség, nem pedig 
megalkotására. Az ultramontanizmus ugy állítja föl a 
tételt, hogy autonomiát kell csinálni az állam ellen. Nem 
igy van : át hell alahitani az autonomiát, a hatalom 
demokratikus megosztásával, az ultramontanizmus ellen. Az 
állam a katholikus autonómiában uj erőforrást akar njerni 
nem pedig versenytársat, államot az államban. A katho-
likusokat akarja nemzeti alapon szervezni, nem pedig az 
ultramontanizmus táborát fegyelmezni. A katholikus auto-
nómiának Magyarországon egyetlen ellensége van : az 
ultramontanizmus ; ez készakarva vakmerő tervekkel áll elő, 
hogy az autonomia megvalósítása lehetetlen legyen és 
hatalmát a világiakhal megosztania ne kelljen." 

Igy szól s eddig tart a mérges katholikusellenes 
támadás tájékoztató vezérczikke. ?? 

Gyulafehérvár, jun. 5. Segédpüspök urunk itthon. — 
Majláth Gusztáv gróf, segédpüspök ur ő méltósága, 

e hó 3-án csütörtökön reggel városunkba érkezett, hogy 
kegyelmes megyés püspök urunk ő nagyméltósága oldala 
mellett elfoglalja azon diszes állást, melyre a Szentlélek 
egyházmegyénk lelkiéletének leendő kormányzójául ki-
jelölte. Csendesen, zajtalanul jött, mint a példátlan alázatos-
ság képe, ugy annyira, hogy megérkezésének idejéről sen-
kinek sem volt előleges tudomása. 

A mint megérkezett, egyenesen a püspöki udvarba 
hajtatott, hol az ő méltósága lakásául kijelölt nagypré-
posti lakást foglalta el, melyet kora tavasz óta újítottak, 
csinosítottak, s lehető kényelemmel berendeztek. 

Bár a vonat pár órai késéssel, tehát éjfél után érke-
zett meg, ő méltósága már korán reggel megjelent a 
székesegyházban és misézett. 

Féltizenkét órakor látogatást tett kegyelmes püspök 
urunknál, ki e látogatást azonnal vissza adta ő méltóságá-
nak. A délután folyamán a székesegyházat szemlélte meg, 
minek végesztével a finövelő intézetet tüntette ki magas 
látogatásával épen a növendékek vacsorája idején. 0 
méltósága kimondhatlan kegyességgel és érdeklődéssel 
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szemlélte az ifjúságot s nsgos Tamási A. kanonok, ft. 
Kóródy Péter és Csányi K. műépitő uraktól kísérve 
meglepő leereszkedéssel és szeretettel tudakozódott az 
intézeti növendékek számáról, egyesek szülőhelyéről s 
más viszonyairól, többeket pedig kegyes megszólításra is 
méltatott. 

E hó 4 én voltak az első hivatalos tisztelgések. 
Először a ftdő káptalan, kebli papság, a tanári és 

tanitói karok és a papnevelőintézet növendékeinek tisztel-
gését fogadta ő méltósága, kiket nsg09 Fábián Sándor 
vicarius, székesegyházi kanonok ur vezetett "hódolatának 
bemutatására. Midőn a méltóságos gróf segédpüspök ur 
a diszes elfogadó terembe lépett, lelkes éljenzésbe tört ki 
a tisztelgők diszes csoportja; azután Fábián Sándor kano-
nok ur körülbelül a következő szép beszéddel köszöntötte 
a segédpüspök ur ő méltóságát: 

Méltóságos és ftdő gróf, püspök ur ! 
A székesegyházi káptalan, a központi papság, az 

itteni rk. tanintézetek tanárai és tanitói az odaadó tiszte-
let és ragaszkodó szeretet hő érzelmeivel jelentünk meg 
méltóságos gróf és püspök ur kegyes szine előtt, hogy 
méltóságodat szivből üdvözölve, örvendező „Isten hozott"-at 
mondjunk e mindnyájunkra fontos pillanatban, mikor 
méltóságod terhes és nagy horderejű elhivatásának köz-
terén állandó tartózkodásra megjelent. 

Hálával van eltelve szikünk az imádandó isteni Gond-
viselés iránt azért, hogy magvar hazánkban a kath. egy-
házra nehezült súlyos megpróbáltatások idején, egyházunk 
egyik tántorithatlan fő harczosául méltóságodat kegyes-
kedett elválasztani. Nemkülönben mély hálával adózunk 
dicsőén uralkodó szentséges urunk és atyánknak XIII. 
Leo pápáuak és dicső apostoli királyunk ő felségének 
azon bölcs gondoskodásért, melylyel az idők terhe alatt 
testi erőben meggyengült kegyelmes főpásztorunk támoga-
tására segédpüspökké, nemkülönben a Batthyányiak, a 
Szepesyek és más jeles főpásztorok hitbuzgósága, magasz 
tos erényei és mély tudománya által illustrált erdélyi 
püspöki szék méltó várományosává éppen méltóságos gróf 
ur neveztetett ki legkegyelmesebben. 

Mlgos gróf, segédpüspök ur ! Az erdélyi egyház-
megye sok részben — daczára volt jeles főpásztorai 
ásandó fáradozásainak, — n ég ma is missiojelleggel bir. 
Méltóságod tehát, mondhatjuk — missioterületre lépett, 
hol valódi apostoli buzgóságra, apostoli szeretetre és 
apostoli fáradhatlan tevékenységre van szükség. Es mi-
előtt szerencsések lehettünk volna méltóságod magas sze-
mélyét közvetlenül ismerhetni, már ismertük apostoli buz-
góságát, ismertük apostoli szeretetét, ismertük e buzgó-
ság, e szeretet által élesztett tettvágyát, mely megaczé-
lozta férfiúi erejét arra, hogy az itt méltóságodra váró 
terhes feladatoktól vissza nem riadva, szive alázatosságá-
ban s Istenbe helyezett bizalommal vállalkozott a teen-
dők elvégzésére. 

Azért hirdetjük mi örömmel erdélyi egyházmegyén-
ket és magunkat szerencséseknek, mivel méltóságod kegyes 
személyében az isteni Gondviselés olyan apostoli egyénnel 
ajándékozott meg, ki a, férfikor kezdetén állván, telje-
sítheti sz. Pál apostolnak Tituszhoz intézett felhívását : 
„hogy a mik hátra vannak eligazítsad." 

Fogadja kérjük kegyesen, méltóságos gróf és segéd-
püspök ur, a mi tiszteletteljes üdvözletünket. Napi imáink-
ban esedezünk a Mindenhatóhoz, hogy méltóságodot 
állandó egészségbea megtartván apostoli munkálkodására 
áraszsza az ég termékenyítő áldását! Magunkat atyai ke-
gyességébe ajánlva püspöki áldásáért esedezünk és szivünk 
áhítatával kívánjuk, hogy az anyaszentegyház, szeretett 
hazánk és szegény egyházmegyénk javára Isten kegyel-
méből sokáig, sokáig éljen ! 

A beszéd láthatólag kedvező hatást tett a méltósá-
gos segédpüspök úrra s a jelen voltakat is magával ra-
gadta. A segédpüspök ur szépen csengő kedves hangja 
szólalt meg erre. Melegen emlékezett meg azokról, kik-
nek köréből — hová a rokonság, barátság, a szeretet 
köteléke fűzte — az Ur elhívta, mint hajdan Ábrahámot, 
midőn igy szólott neki : Egredere de terra tua, et de 
cognatione tua . . . et veni in terram, quam monstrabo tibi. 
Engedett az Ur hívásának s megerősítést nyert zzentséges 
atyánk XIII. Leo pápa biztató szavából, ki azt mondta 
a mikor a mult évben Rómában járt : Menj, az én imám 
kisérni fog. Szeretettel jött egyházmegyénkbe s kéri az 
egybegyűlteket, hogy apostoli nehéz munkájában a rábízott 
halhatatlan lelkek vezetésének munkájában, támogassák 
szóval és tettel, hogy ezzel tűnjünk ki azok közül, kik 
Krisztus egyházát elhagyták; támogassák törekvésében, 
mely odairányul, hogy kegye3 főpásztorunk aggságának 
napjait nyugodalmasakká tehessük és megédesíthessük. 

Ezután nsgos Fábián kanonok ur egyenkint bemutatta 
a jelenlévőket, kikkel ő méltósága szeretettel fogott kezet s 
csaknem mindenkivel egy-két szót váltott és kiktől illett, 
fogadta a fiúi kézcsókot. 

Másodsorban tisztelgett a városi képviselő testület és 
tisztviselői kar, kiknek nevében Nóvák F. kir. tanácsos 
polgármester mondta el üdvözlő szavait, hivatkozott a csa-
ládnak már sok századokon keresztül a haza érdekében ki-
fejtett nagy érdemeire ; kérte ő méltóságát, hogy a várost és 
közügyeit szives figyelemmel kisérje. Ö méltósága e várost 
uj otthonának nevezvén, biztosította, hogy mindenkor szivén 
fogja hordozni annak ügyeit. 

A törvényszék nevében Nemes S. elnök üdvözölte, 
ki a papság és törvényszék működése közötti szoros össze-
függésre hivatkozva azon hagyományos figyelem és sze-
retetbe ajállotta a bírói kart, melyet itt a mindenkori fő-
pásztoroktól tapasztaltak. 

0 méltósága a birói kar támogatását kérte a közös 
czélra irányuló munkásságra, mert azt hiszi, hogy ilyenfor-
mán fogjuk elérni azon óhajtott állapotot, hogy a birói 
karnak minél kevesebb alkalma legyen a törvény fenyítő 
szigorának alkalmazására. 

A kir. adóhivatal nevében Kryzewszky tárnok üd-
vözölte. Válaszában ő méltósága kiemelte az adóhivatalok 
terhes munkakörét, arra kérte az adóhivatalt, hassanak 
oda, hogy a haza terheinek viselésére szükséges adókat a 
nép a törvény keretében lehetséges szelid interpretatio 
után minél könnyebben viselhesse. 

Ezzel a tisztelgések véget érvén, ő méltósága ter-
meibe vonult vissza. 
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K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, bogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető tnlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Mi nem vonható be autonomiai keze lésbe egyház-
jogi szempontból? 

Ismeretes"dolog, hogy a nm. püspöki kar még 1893. 
jan. 26-án háromtagú bizottságot küldött ki dr Schlauch 
Lőrincz, dr báró Hornig Károly és dr Steiner Fülöp 
püspök urak személyében, hogy véleményt mondjanak a 
felől, mik nem vonhatók be az „autonomia" hatáskörébe? 

Az már kevésbbé ismeretes dolog, hogy a kiküldött 
püspöki bizottság ugyanazon év febr. 5-én már kész volt 
feleletével s hogy ez a bizottsági vélemény volt az az 
okmány, mely a püspöki kar ápril 7-iki ülésében a további 
eljárás megállapításának alapjául szétosztatott. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy be-
tekintés alapján tájékoztatásul körülbelül pontról- pontrra 
elmondhatjuk, a mi ebben a nevezetes okmányban arra 
való nézve foglaltatik, hogy mi nem vonhahó be egyház-
jogi szempontból az autonomiai intézmény hatáskörébe, 
vagyis hogy mit nem lehet egy-egy kath. autonomiai 
kongresszuson szóba hozni és tárgyalni? 

Nem lehet szóba hozni és tárgyalni a katholi-
kus kongresszuson: 1. hit- és erkölcstani kérdéseket, 
egyházi törvényeket, pápai vagy zsinati vagy püspöki 
egyházkormányzati határozatokat, azok felülbírálásá-
nak szándékával, azok el- vagy el nem fogadá-
sának czélzatával. 2. Az autonomiai tárgyalás ke-
retén kivül esik, mint Istentől megalapitott hierarchiai 
tény és eljárás, az egyházmegyék, püspökök, szerzetes 
rendek stb. közlekedése a római szentszékkel. 3. Az egy-
házi szószék, a káté és általában a vallástanítás tárgya és 
módszere, a hiltanárok és hitoktatók viszonya a főpász-
torhoz, a papnevelés és theologiai tanítás szervezete és 
kezelése. 4. Liturgiái ügyek, ritus, szentségek, szentel-
mények, az egyház hivatalos és istenitiszteletbeli nyelve 
ünnepek, böjtök, stb. 5. Az egyházi fegyelem gyakor-
lása. 6. A tisztán egyházi, istenitiszteleti, ugy szintén egy-
házi (papi) nevelési és tudományos czélokra tett alapít-
ványok kezelése és ellenőrzése. 7. A püspöki és magán-
kegyuri valamint a szabadadományozásu plébániák betöl-
tése, segédlelkészek és lelkészségek, uj beneficiumok 
felállítása, eddigiek megszüntetése, szerzetes rendek és 
társulatok egyházi belügyei stb. 

Lehet-e a gymnasiumi és főiskolai ifjúság előtt az 
autonómiáról nyilatkozni. 

Ezt a kérdést intézték hozzánk. 
Felelet. Ezt a tanítást megengedi a dolog természete 

s az illető ifjúság lelki érettsége. Mi az autonomia 

egyéb, mint a kath. vallás és egyház szabadságának védelme ? 
A hivek kötelesek az egyházat az ő önállóságában oltal-
mazni. Minden hívőnek hitvallónak s korunkban kiválóan 
hitvédőnek kell lennie. Ezt az ifjúság előtt nem csak 
lehet, de kell is fejtegetni, hogy lelkiismerete a férfikor 
kötelességei szamára elő legyen készítve. Az autonómiáról 
szóló vallási oktatást pedig, például az esztergomi főmegyé-
ben, a főpásztor által a minden vasár- és ünnepnapra a 
szent mise vagy prédikáczió utánra előirt 3 Miatyánk és 
3 üdvözlet czéljának megmagyarázásához lehet alkalom-
adtán fűzni. 

— Föpásztori intézkedések. A hgprimáson kívül 
e sorok írásáig még két főpásztor autonomiai intézke-
déséről érkezett tudósítás hozzánk, Veszprémből és Győr-
ből. Győrött papi képviselő-jelöltek : Póda Endre apát-
kanonok soproni plébános, dr Giessivein Sándor püspöki 
titkár, Páder Rezső országgyűlési képviselő. 

— A budapesti e sperès i kerület és az autono-
mia JBogisich Mihály cz. püspök és esperes-plebános f. 
bó 9-én d. u. 5 órára nagy értekezletre hivta össze a 
főváros papságát. Tárgy : jelölés 3 autonomiai képviselő-
ségre. 

— A nyitrai egyházmegye papi képviselőjelöltje gya-
nánt az aut. kongresszus szamára dr JJudek János theol. 
tanárt emlegetik. 

V E G Y E S E K . 
- f XIII. Leo pápa legújabb költeménye a mérték-

letes életről szól. Jeligéje a következő: „Parco ac tenui 
victu contentus, ingluviem fuge." 

Templomszentelés volt f. hó 3 án Beregvármegyé-
nek, sőt mondhatni az egész nagy munkácsi egyházmegyé-
nek területén levő plébániák egyik legnagyobbikában, 
Nagy-Lucskán. A fölszentelést Firczák Gyula megyés 
püspök ur végezte mintegy 12,000 hivő jelenlétében. 

— Föpásztori üdvözlet. Szekeres János, a rozsnyói 
egyházmegye káptalani kormányzója, a maga és a káptalan 
nevében, meleg hangú táviratban üdvözölte Zichy Nándor 
grófot és a katholikus gyűlést a várgedei népgyűlés alkal-
mából. Várgede a rozsnyói egyházmegye területén fekszik. 

— Nagy bérmakörut a veszprémi egyházmegyé-
ben. Dr Hornig Károly báró veszprémi püspök ur, t. é. 
május 27-től jun. 4-ig, bérmaköruton volt egyházmegyé-
jében. Legelsőben is Türjén bérmált. A megbérmáltak 
harmadfélezeren felül voltak. Május 28-án Nyirádon 1400-at, 
29 én Kis-Görbön 1900-at bérmált meg ő mga. 30-án 
Felső-Iszkázon, 31-én Nyárádon, jun. 1-én Vaszaron, 2-án 
Csóthon, 3-án Nagy-Tevelen, 4-én Jákón bérmált ő mga. A 
kilencz napon át tartott bármáláson körülbelül 15000 hirő 
részesült a bérmálás szentségében. 

— A nép azé, a ki őt magáévá nevelni tudja. 
Azért üdvözöljük a néppártot, hogy a népgyűlések 
tartásának jó szokását gyakorolni újra megkezdette. S^ól 
ez elismerés a várgedei es a somogy-kéthelyi népgyűlés 
alkalmából. Az alföld és a Tiszán-tuli országrész nép-ré-
tegei még nagyrészt parlagon hevernek a keresztény 
állampolitika munkásai előtt. Fel tehát a munkára, ide; 
mert a keresztény állampolitika zászlajának lengeni kell 
a Kárpátoktól Adriáig és Pozsonytól az erdelyi szorosokig . 

— Bérmálás é s papszentelés a nyitrai egyház-
megyében. Pende Imre püspök ur ő mga f. hó 8-án, 
kedden, két hétig tartó bérma-körutra utazott Trencsén-
megyébe, s csík e hó 24-én érkezik vissza székhelyére.— 
Papszentelés lesz : 25-én tonsura és kisebb rendek, 26-án 
subdiaconatus, 30-án diaconatus, jűl. 3-án presbyteratus. 
Azután egy pár hétre a trencséni fürdőbe fog menni. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
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SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok-. T. olvasóinkhoz! —Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás nélkül. —Az üdv dalaiból.— 
Egyházi Okmánytár. SS. D. N. Leonis Divina Providentia Papae XIII. Litterae Apostolicae. — Eqyházi Tudósítások N a g y v á r a d . 
Schlauch bibornok főpásztori levele. — S z é k e s f e j é r v á r . Főpásztori levél.,— Katholikus Autonomia. Egy lap autonomiai küzdelmeink 

történetéből. — Az autonomiai mozgalom. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

DÛT T. olvasóinkhoz ! 

Az 189 7-ik év második fele örökké emlé-
kezetes lesz Magyarország vallási és nemzeti éle-
tében. Egyház és állam között most, a kath. 
autonomiai kongresszus alkalmából, fog eldőlni, 
lesz-e vallási béke e hazában, avagy a kath. 
egyházat ezentúl is a kereszténységtől elvált s 
szabadelvűvé let t állami hatnlom szolgaságában 
akar ják megtartani . Ez az utóbbi eljárás a kath. 
egyházat éle' -halál harczra hivja ki léte, szelleme, 
szabadsága mellett. Ebben az egyházi szabadság-
harczbari a „Religio", ugy mint már 56 év óta 
az egyháznak ós hazának minden nemesért és 
nagyért vivott harczában, vezér akar, vezér fog 
lenni. Mert mi a szellemek irányi tását ebben a 
gondviseléses félévben, és ha Isten segit, azontúl 
is, folytatni fogjuk, folytatni kivánjuk. Kérjük 
tehát t. olvasóink támogatásának folytatását és 
pedig két irányban. Folytassák az előfizetést, és 
terjesszék a lap olvasóközönségét. Ha minden 
előfizető csak egy uj előfizetőt nyer meg maga mellé, 

j ez által a lap hatását máris megkétszerezte. Fel 
tehá t a providencziális küzdelemre, melyre a 
szent ősök, a nagyhatalmú hajdani katholikus 
Magyarország alapitói és fentartói, áldást áhitva, 
tekintenek le az égből ! 

A szerkesztő. 

I Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás 
n é l k ü l . 

(Folytatás.) 

Láttuk a Congregatio Concilii 1852. augusz-
tus 28. határozatá t , melylyel tulajdonképpen csak 
azt döntöt te el a Congregatio, hogy Colmar 
József mainzi püspöknek 1812-ben tárgyunkra 
vonatkozólag kiadot t egyházmegyei rendeletét 
nyugodt lélekkel követhetik a lelkipásztorok. 

E rendelet szerint a plébános megáldhat ja 
hivei házasságát akkor is, ha a házasfelek plébá-
nosuk minden rábeszélése daczára sem akarnak 
gyónni és áldozni. 

A mainzi püspöki hatóság többi között a r ra 
is hivatkozik az apostoli székhez intézet t alapos 
és kimeritő fölterjesztésében, hogy különösen 
azért szükséges e kérdést az apostoli széknek 
eldöntenie, mert a szomszédos t r ier i és speyeri 
egyházmegyékben homlokegyenest ellenkező e 
részben a gyakorlat. Mert ezen egyházmegyék-
ben nem buzditják a jegyeseket gyónás- és 
áldozásra — a mint ezt a t r ient i zsinat meg-
parancsolta volt —- hanem szigorú törvénynyel 
kötelezik őket erre. Es e törvény még akkor 
sem enged meg kivételt , midőn egyik fél akar 
gyónni. — Nehogy e szomszéd egyházmegyék 
ellenkező gyakorlata megbotránkoztassa a hiveket : 
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kérte a mainzi püspöki hatóság az apostoli szók 
intézkedését, következő kétely a lak jában: 

„An ordinatio Episcopi Moquntini anno 1812 
emissa sit servanda seu reformanda in casu%u 

Die 28. Augusti 1852. Sacra Congregatio 
Emmorum R. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini 
In te rp re tu in respondi t : Affirmative ad primam 
partem, exclusis tarnen casibus a iure praevisis. 
Negative ad secundam. 

Vagyis a mainzi püspök 1812. évi rendelke-
zését továbbra is kövessék a lelkipásztorok le-
számitva az egyházjogban megál lapí to t t eseteket. 
És ezen rendelkezést nem kell megvál toztatni . 

Ezeket a kivételes ese teket utolsó pont jában 
sorolja fel a mainzi püspöki hatóság felterjesz-
tése. 

T. i. 1. Ha mindkét házasfél vagy egyikök 
nyilvános, köztudomásu bűnös. „Si u t raque pars 
vel a l tera ex eis notorii peccatores sint. 

2. Ha a szentségek fölvételétől való idegen-
kedésök köztudomásu és az egyház megvetésére 
szolgál. „Si in Ecclesiae contemptum publice 
renuant ." 

3. Ha nagy bo t rány t szülne az a körülmény, 
hogy a plébános megáldot t bizonyos házasfeleket . 
„Si grave scandalum ex mat r imoni i eiusmodi 
benedictione oboriatur." 

Ezen most felsorolt három esetben előzetes 
gyónás és áldozás nélkül sa já t erejéből nem 
adha t ja össze a plébános a jegyeseket . Az esetet 
föl kell neki ter jesztenie püspökének. Es a püspök 
ezen esetekben is megengedhet i fontos okokból 
a plébánosnak, különösen, ha egyik fél haj landó 
gyónni és áldozni, hogy összeadhat ja a jegyeseket.1) 

Ezt az á l láspontot fogadta el Feije.2) 
„Si a l t e ru t ra pars ad Sacramentum Poeni-

ten t iae accedere recuset, a l laborabi t parochus, 
ut animum mute t ; si vero nihil proficiat , eam 
hor tab i tur sal tem ad contr i t ionem de peccatis 
eliciendam an te mat r imoni i celebrat ionem ; huic 
autem assistere parochus debet favore al ter ius 
partis , et iam in casu peccatoris publici, nisi 
Ordinarius praescripseri t , u t prius ad se recurratur . 

*) „Absque praevia sponsorum confessione parochi 
in dictis casibus assistentiam non praestent, nisi prius 
Episcopus, ad cuius iudiciuin eius generis casus vel ma-
xime spectant, ob urgentem causae necessitatem, una 
praesertim parte non renuente, licentiam expresse conces-
serit." A mainzi püspöki hatóság felterjesztésének utolsó 
pontja. 

2) Feije, De Impediments et Dispensatiooibus Matri-
monialibus, Lovanii, 1893. p. 181. num. 277. 

Quod si u t raque pars ad Poeni tent iae Sacramentum 
accedere recuset, et monit ionibus suis parochus 
non proficiat, Ordinarii iudicium est provocandum 

i in locis, ubi hoc est s t a tu tum ; sed extra hunc 
casum parochus assistet, licet agatur de publicis 
peccatoribus, si gravis ratio postulet . Pos t r emum 
au tem hoc saepe contingi t , e. g. si iam praeces-
serit civile quod vacant mat r imonium, vel si per 
ma t r imon ium praevenia tur concubinatus eive 
ponatur finis." 

Tehá t Feije szerint a nyilvános bűnösöket 
is össze fogja adni a plébános egyházilag, ha 
fontos ok követel i ezt. Például, ha polgárilag 
már megkö tö t t ék a jegyesek házasságukat, vagy 
ha az egyházi házasságkötés ágyasságnak vet 
véget vagy elejét veszi az ágyasságnak. Ily eset-
ben a plébánosnak csak akkor kell jelentést ten-
nie az egyházmegyei hatóságnak, ha az egyház-
megyei hatóság ezt megparancsolta . 

Gazparri szerint ily esetben a plébánosnak 
mindig az egyházmegyei hatósághoz kell fordul-
nia, akár megparancsol ta ezt az egyházmegyei 
hatóság, akár nem. Es a püspök minden egyes 
esetben azt határozza, a mi t alkalmasabb-
nak i tél .3) 

Grasparri t ehá t a mainzi püspök álláspont-
já ra helyezkedett . 

Érdekesen és egészen uj szempontból tá r -
gyalja kérdésünket Becker.4) 

„Cum ipsum J u s divinum pro receptione 
sacrament i mat r imoni i praecipiat s ta tum gratiae, 
verum quoddam impedimentum const i tui t s ta tus 
peccati mortal is pro ipso contrahente non tamen 
pro comparte , quae sine incommodo a contra-
hendo non posset abst inere. Quod parochum, per-
actis, u t i par est, necessariis diligentiis ad partes 
r i te praeparandas , status peccati mortalis unius 
vel utr iusque contrahentis , etiam notorius, non 
const i tui t impedimentum, quominus nuptiis licite 
assistât, quoties gravis et proportionata causa 
adest, quae assistentiam eius postulat ." 

Tehát fontos és megfelelő okból a nyilvános 
bűnösöktől sem fogja a plébános megtagadni az 
egyházi házasságkötést , ha megelőzőleg gyónni 
nem akarnak. 

3) Gasparri, Traetatus Canonicus de Matrimonio, 
vol. I. Paris, 1892. p. 319. num. 477. 

4) Becker, De Sponsalibus et Matrimonio, Bruxellis, 
1896. p. 251. 
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Binder5) nem vesz föl külömböző eseteket , 
hanem csak á ta lában fejezi ki a lelkész teendő-

% jét e részben. 
„Wenn Braut leu te es absolut ablehnen soll-

ten, die heiligen Sacrament i der Busse und des 
Altares zu empfangen, kann ihnen die Trauung 
verweigert werden,u 

Ugyanezt t a n i t j a az u jabb szerzők közül 
Gury,6) Müller,7) Carrière 8) és mások. 

A régibb kanonisták közül érdekes Lugonak 
a felfogása. 

„A plébánost, úgymond, kötelezi a szeretet 
— ha könnyen vagyis nehézség nélkül tehe t i — 
hogy intse a jegyeseket, hogy mél tóan kössék 
meg házasságukat. De ha ezek állandóan vona-
kodnak a gyónástól, nem t agadha t j a meg tőlök 
az egyházi házasságkötést ." 

Majd megfelel a r ra az e l lenvetésre : hogy a 
plébános közreműködik fe lebará t ja bűne végre-
haj tásánál , midőn oly jegyeseket ád össze, a kik 
halálos bűnben vannak. 

„Az a közreműködés, úgymond, csak anyagi 
és a plébánosnak nem róha tó fel bűnül, a ki 
6PP u g y n e m t agadha t j a meg je len lé té t a jegye-
sek egyházi házasságkötésétől , lévén ő nyilvános 
minister, min t a közjegyző vagy biró nem tagad-
ha t j a meg állása tekinté lyét törvényes szerző-
déstől, jól lehet gonosz szándékával vétkezik a 
szerződő fél e szerződésével. Igen, mikén t a nő 
nem vétkezik, midőn felszóli t tatván fér jé tő l — 
a ki t isztaságot fogadot t — megadja fogadása 
ellen vétő férjének házastársi t a r tozásá t : épp 
ugy nem vétkezik a plébános sem, midőn emii-
t e t t esetben egyházi házasságkötésnél jelen van. 
Mert csak azt teszi, a mi t t iszteletből kifolyó-
lag tennie kell és a mi t súlyos következmények 
nélkül meg nem tagadhat . " 9) 

5) Binder, Praktisches Handbuch des kath. Ehe-
rechtes. Vierte Auflage von Dr Scheicher. Fi-eiburg in 
Breisgau. Berder'sche Verlagshandlung. 1891. 305. S. 

6) Gury, Compendium Theologiae Morális, Editio 
in Germania quarta. Ratisbonae, 1868. p. 776. 

7) Müller, Theologia Morális, Editio quarta. Liber 
III. p. 493. 

8) Carrière, Be Matrimonio, Compendium. Editio 
octava, Parisiis, p. 25. 

9) Lugo, De Sacramentis in genere, disp. 8. n. 219. 
Ugyanott n. 226. pedig ezeket mondja Lugo tárgyunkra 
vonatkozólag: „. . . nullus . . . iniecit adhuc talem scru-
pulum personis catholicis, ut non possint licite contrahere 
matrimonium cum peccatoribus, nec ullus theologus obli-
gat foeminam ad repellendum sponsum et negandum con-
sensum matrimonii, quamdiu ille est in statu peccati : sed 
unusquisque tenetur seipsum in gratia constituere, con-

Vagyis Lugo szerint sem a plébános nem 
vétkezik, midőn halálos bűnben levő jegyeseket 
összead egyházilag, sem az á r ta t l an fél nem 
vétkezik, midőn bűnös féllel lép házasságra. 

Ugyanezt t an í t j a Sanchez és Barbosa. 
Sanchez ezeket mond ja : 
„ Inferunt aliqui coniuges peccato lethal i 

affectos celebrantes ma t r imon ium peccare letha-
liter, non solum ea ratione, quia, Sacramentum 
suscipiunt, quod indubi ta tum est, sed etiam 
quatenus ministrant : quia omnes fa ten tu r mini-
s t rantes in mor ta l i sacramentum ex officio et 
t a m q u a m minis t ros ad id deputatos peccare 
le thal i ter . Huiusmodi au tem sunt coniuges." 

„Sed multo verius es t : non peccare le thal i ter , 
quia non sunt minis t r i consecrati ad id munus, 
sed solum illis concessum est necessi tate quadam, 
quia opor tui t ma te r i am et formám in ipso 
cont rac tu consti tui , contractus autem fieri non 
po te ra t nisi per con t rahen t ium consensus: unde 
solum minis t r i consecrati le tha l i te r delinquunt, 
si culpa morta l i affecti minis t rent ." 10) 

Barbosa pedig igy nyi la tkozik : 
„ Curare maxime debet Parochus, ne contra-

hentes in peccato mor ta l i ad huiusmodi Sacra-
m e n t u m accédant, et u t tr iduo, an tequam contra-
hant , peccata confi teantur et communicen t : cum 
cont rahentes m a t r i m o n i u m cum peccato mortal i , 
nondum deleto per contr i t ionem vel per Confes-
sionem, indigne recipiant Sacramentum, et per 
consequens peccatum morta le incur ran t . Non 
commi t tun t t amen duo peccata mor ta l ia , unum, 
quatenus recipiunt Sacramentum, al terum, quatenus 
adminis t ran t , quia solum commit tun t , qua tenus 
recipiunt . Nec aliud incur run t peccatum, qua tenus 
videntur p raeceptum Concilii violare, Confessionem 
praecipientis, quia consilium t an tum, non prae-
ceptum decretum illud quoad hoc continet." **) 

A Congregatio Concilii-nek különben nem 
volt nehéz a helyzete, midőn a mainzi püspöki 
ha tóság megkeresésére meghozta 1852. augusztus 
28-án ha tá roza tá t . Mivel a h i t te r jesz tés ügyével 
foglalkozó congregat io 32 évvel előbb már dön tö t t 
volt ily kérdésben. 

sortem vero relinquit suae conscientiae, ut constat ex 
usu omnium fidelium." 

10) Sanchez Thom. De S. Matrimonii Sacramento. 
Venetiis, 1726. Lib. II. disput. VI. 3. num. 3. et 4. 

11) Barbosa, De officio et potestate Episcopi. Lug-
duni, 1665. Cum privilegio Regis, pars II. allegat. 32, 
De obligatione Parochi Matrimonio assistentis, num. 171. 
pag. 391. 
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1820-ban ugyanis következő kételylyel föl-
dú l tak a Congregatio de Propaganda Fide elé; 

„ Quid agendum cum pravis lis catholicis, qui 
renuunt peccata conüteri, pr iusquam ad mat r imo-
n ium accédant ?" 

Ugyanazon év, 1820. április 17-én követke-
zőleg felelt ezen Congregatio : 

„Si catholici, de quibus in dubio, sint veri 
publici peccatores, non sunt admit tendi , nisi 
parochus ex causis vere gravibus excusari possit, 
quae recensentur penes probatos auctores, quos 
consulat . Si au tem peccatores occulti, praemissa 
sa lu tar i admonit ione, etiamsi peccata sua confiteri 
recusaverint, non sunt a mat r imonio excludendi." 12) 

Tehát e ha tá roza t szerint is fontos okbol 
összeadhat ja a plébános a nyilvános bűnösöket is 
előzetes gyónás és áldozás nélkül. 

Bizonyára i smer te a Congr. Concilii a hit-
ter jesz tés ügyével foglalkozó congregat io ezen 
ha tá roza tá t , midőn 1852 ben a mainzi püspöki 
hatóság megkeresésére felelt. 

Igaz, hogy a nyilvános bűnösöktől megtagad ja 
az egyház az oltáriszentséget. De egészen más 
természetű az Oltáriszentség és egészen más 
természetű a házasság szentsége. 

A ki magához veszi az Oltáriszentséget , 
ezzel azt mondja , hogy ő Krisztussal egyesült 
élő h i te alapján. De a nyilvános bűnösnek nincs 
ily hite. Következőleg ő köztudomásúlag gúnyt 
űzne az Oltáriszentségből, ha a pap nyú j t aná 
nek i ezt a szentséget .1 3) Azért meg kell ezt a 
közbot rányt a papnak akadályoznia az által, hogy 
megtagad ja a nyilvános bűnöstől az Oltáriszent-

séget. 
I t t t ehá t a szentség rendeltetésével , czélja 

és méltóságával szorosan kapcsolatos a kegyelem 
ál lapota . 

A házasságnál a szentség csak járulék. A 
házasság első sorban, min t sz. Tamás mondja 
est in officmm naturae i s teni intézmény, mely 
az emberi természeten alapszik. Azzal, hogy Krisz-
tus szentségi mél tóságra emelte a házasságot, 
nem vesztet te el a házasság eredet i jellegét. 
Megvolt t ehá t lényegében a házasság, mielőt t 
szentségi méltóságra emel te te t t volna. Éppen eb-

12) Gasparri idézett munkája 319. lapján. 
13) Azért figyelmeztet s*. Tamás : „Manifestis pecca-

toribus non debet etiam petentibus sacra communio dari, 
cjuia Cyprianus dicit: nec maiestati divinae, nec evange-
licae disciplinae congruere, ut pudor et honor Ecclesiae 
tarn turpi et infami contagion e foedetur." Summa Theolo-
gica, pars tertia, qu. 80. art. 6. 

ben rejlik oka annak, hogy miért kell sok 
t ek in te tben a többi szentségtől egészen elütő 
módon a házasságot vennünk. Ez az oka, hogy 
a házasság lényegére természetes jel legére való 
tek in te tből — min t sz. Tamás megjegyzi -— 
többen t agad ták , hogy a házasság isteni kegye-
lemben részesiti a házasfeleket.1 4) A házassággal 
egybekötö t t czélt elérték az emberek már az 
ó-szövetségben. A szentségi kegyelem csak azt 
eszközli — min t sz. Tamás mondja — bogy a 
házasfelek kegyelemtől segi t te tve megfelelően 
illendően, convenienter, t ehet ik , a mi t különben 
is, természetszerűleg tehetnek. A kegyelem t ehá t 
nem a lényeget érinti , csak a módot.15) A házas-
ság tu la jdonképpeni czélja el lesz t ehá t érve 
lényegileg akkor is, ha bűn ál lapotában lépnek 
a felek házasságra vagy ha köztudomásu bűnösök 
kö tnek házasságot. A ki keresztény hitében szeu-
ved hajó törés t , elveszti a kereszténység kegyel-
mei és javai ra igényét. De emberi jogaira nem 
veszti el igényét. A házasság első sorban emberi 
természet i joga az egyednek. A kongregácziók 
idéze t t . ha tá roza ta i arról tesznek tanúbizonysá-
got, hogy az egyház elmegy türelmében a végső 
pontig, midőn megengedi, hogy azon fiai, k ik 
bűneik mia t t nem részesülhetnek kegyelmekben, 
legalább emberi joga ika t el ne veszitsék.1 6) 

u ) S. Thomas, Summa Theologica. Pars tertia, 
Supplementi Continuatio, qu. 42. art. 3. eaitio Vives, 1882. 
volumen. 6. p. 59. „Quidam enim dixerunt, quod matri-
monium nullo modo est causa gratiae, sed est tan tum 
signum." — Akik sajtó alá rendezték 1882-ben sz. Tamás 
e remek munkáját, jegyzetben következő észrevételeikkel 
kisérik sz. Tamás szavait: „Aliter• iuristae, aliter theologi 
de collatione gratiae per matrimonium opinantur. Iuristae, 
qui noverunt textum Decretorum et Decretalium, in qui-
bus mens Romanae Ecclesiae exprimitur, et fuerunt ex-
pos i to r s et glossatores Canonum et Decretalium, et aliqui 
eorum fuerunt de collegio Cardinalium s. Romanae Eccle-
siae, tenent, quod in sacramento Matrimonii non confer-
tur gratia. Et Durandus allegat in bac parte Gaufredum. 
Hostiensem, Bernardum, et addit : cum eorum scripta et 
dicta habeantur a Papa et cardinalibus, et nec quoad 
praedictum articulum de matrimonio reprobentur : baec 
opinio sustineri potest. Huic Magister consentit. Sed con-
trariam quasi communiter theologi tenent, nisi gratiae 
obicem contrahentes ponant." — A trienti zsinat előtti 
időkről szól ez, a midőn az egyház ünnepélyesen még 
nem nyilatkozott volt ez érdemben. — Hisz maga szent 
Tamás is igy beszél: „Alii dixerunt, quod matrimonium, 
in quantum in fide Christi contrahitur, habet, ut conférât 
gratiam adjuvantem ad illa operanda, quae in matrimonio 
requiruntur: et hoc probabilius est.11 Idézett helyen és 
lapon. 

15) „Cum in matrimonio detur homini facultas utendi 
uxore sua ad procreationem prolis : datur etiam gratia, 
sine qua id convenienter íacere non posset." Sz. Tamás 
idézett helyen és lapon. 

16) „Es ist viel leichter, von einem notorischen 
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Vering következő észrevételével kiséri a 
Cong. Concilii 1852. ha tá roza tá t azon ellenveté-
ssel szemben, hogy a plébános közreműködik a 
jegyesek bűne végrehaj tásánál , midőn nyilvános 
bűnösöket egyházilag összead: 

„Was die angebliche Mitwirkung des Pfar -
rers zu einer Sünde betrifft , so ist zu bemerken, 
dass der ungläubige Braut thei l an den sacra-
mentalen Charakter der Ehe nicht glaubt und 
sein Vorgehen daher auch nicht für Sünde h ä l t ; 
dass ferner der P fa r re r nur als Zeuge erscheint , 
n icht als Spender eines Sacramentes , welches 
die Nuptur ien ten durch die Consenserklärung 
selbst vollbringen. Die Assistenz des Pfa r re r s 
bewirkt direkt nur das Zustandekommen einer 
giltigen Ehe; die Sünde dagegen ist Schuld des 
einen oder beider Nuptur ien ten , die der P fa r re r 
vergebens davon abzuhalten suchte. Allerdings 
ist der Pfar rer verpflichtet , die Sünde der ihm 
anver t rau ten Seelen zu verhüten. Während er 
aber durch seine Assistenz eine Sünde zulässt, 
an die übrigens der schuldige Theil nicht ein-
mal glaubt, verhinder t er andersei ts in der Regel 
eine lange Reihe von Sünden, welche aus der 
Verweigerung der Assistenz und dem darauf fol-
genden Abschluss einer reinen Civilehe ents te-
hen würde. Dies wäre für seine Gemeinde zug-
leich ein öffentliches Aergerniss. Der P fa r r e r ist 
aber noch mehr verpflichtet für seine ganze 
Gemeinde als für den Einzelnen zu sorgen und 
wo nöthig das Beste des Einzelnen dem Wohl 
des Ganzen zum Opfer zu bringen oder wie 
Gousset bemerkt , zwischen swei Uebeln das 
geringere zu wählen." 17) 

Bár eléggé világos és ér thető a Congr. Concilii 
1852. határozata , ha szemünk előtt t a r t j uk amainz i 
püspöki hatóság jól megokolt fel terjesztését , 
mely e ha tároza t alapjául szolgált : mégis szüksé-
gesnek t a r t o t t uk azt más forrásokból mer i te t t 
adatokkal is megvilági tani és még jobban meg-
erősi teni . Mert ezen határozat ta l is megtör tén t 
az, a mi más ha tároza tokkal és törvényekkel is már 

Sünder, der den Glauben bewahrt hat, zu verlangen, dass 
er seine sündhafte Gewohnheit aufgebe, als von einem 
ungläubigen, villeicht seit Jahren in antichristlichen Vor-
urtheilen befangenen Mann zu verlangen, dass er erst an-
fange zu glauben, bevor er zur Ehe schreite. Dazu ge-
hört vor allem die Glaubensgnade, die von Gottes Barm-
herzigkeit und nicht von dem Belieben des Menschen 
abhängt." Vering, Archiv f. kath. Kirchenrecht. 60. B. 
255. S. 

17) Vering, Archiv f> kath. Kirchenrecht, 60. B. 
1888. 256. S. 

nem egyszer tö r tén t , hogy éppen ellenkező fel-
fogás és vélemény bizonyítására használ ták fel 
olyanok, a kik vagy nem olvasták el annak 
teljes szövegét, mer t t a lán nem volt kezök 
ügyében, vagy ha elolvasták azt, helyesen nem 
fogták fel annak erejét . A min t ezt legközelebb 
látni fogjuk. 

(Folytatjuk.) Dr Böhm János. 

A z i i c l v d a l a i b ó l . 
Szent-Háromság ünnepére. 

Az üdvi ra t igéiből 
Hal l juk Jézus parancsát , 

Hogy h i rde te t t szent törvényét , 
Az emberek megta r t sák . 

Mint Őt, — ép oly ha ta lommal 
0 is küldé övéit, 

Hogy szerte menvén minden nép 
Meghallja üdvigéit. 

Szivökre drága kincs gyanán t 
Köté az égi hitet , 

Mit az egyház a világnak 
Ma is szűz t isztán hirdet. 

Az isteni bizalomnak 
Másik gyöngyét, a reményt , 

Szemük elé tüzé, hogy az 
Deritsen u t jokon fényt . 

Az is teni örök tökély 
Szent láncza a szeretet , 

Mely ál tal az Is ten Fia 
Üdvünkér t emberré le t t . 

E há rom fűzze egységbe 
A megvá l to t t világot, 

Hogy minden nép egy egészből 
Nyer jen szent boldogságot. 

ígér te , hogy velünk marad 
A világnak végéig, 

Ezér t alázta meg magá t 
A kenyér s bor szinéig. 

I t t adja szent t e s t é t s vérét 
Az oltáriszentségben : 

Honné t erőt nyer a gyenge 
S k i t a r t á s t a küzdésben. 

Oh áldjuk az örök Atyát , 
Kitől nyerők a lé te t ; 

Es a Fiút, ki é re t tünk 
A golgotán elvérzet t ; 
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S a Szentlelket, ki megszentelt 
És végtelen Valóság. 

Im porba hullva imádunk 
Oh teljes Szentháromság! 

Balassy István. 

Egyházi Okmánytár. 
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
LITTERAE APOSTOLICAE 

DE PRIVILEGIIS AMERICAE LATINAE 

LEO PP. XIII. 
AD FÜTURAM REI MEMÓRIÁM 

Trans Oceanum Atlanticum ad alteram orbis par-
tem divinae providentiae benigna dispositione per Christo-
phorum Columbum aperto itinere, Ecclesia Dei multa ibi 
mortalium millia reperit, quos, ut suum munus atque 
opus erat, a latebris et fero cultu ad humanitatem et 
mansuetudinem traduceret, ab errore et superstitione ad 
communionem bonorum omnium, quae per Iesum Chri-
stum parta sunt, ab interitu ad vitam revocaret. Quod 
quidem salutare munus, ipso vivente adhuc repertore 
Columbo, ab Alexandro VI Pontifice Maximo decessore 
Nostro inchoatum perpetuo caritatis tenore ita Ecclesia 
insistere perrexit, pergit, ut temporibus nostris ad exstre-
mam usque Patagoniam sacras suas expeditiones auspi-
cato protulerit. Campus enim spatio interminatus, cessa-
tione ipsa atque otio ferax, si diligenter subigatur et 
colatur, fructus edit laetos atque uberes, cultorumque 
laboribus atque industriae optime respondet. 

Quamobrem Romani Pontifices decessores Nostri 
nullo non tempore destiterunt ad Americae culturam 
novos operarios summittere, quos ut acrius elaborarent 
praestantioresque ab opere suo fructus demeterent, singu-
laribus facultatibus et privilegiis auxerunt, atque extra-
ordinaria auctoritate et potestate corroborarunt. Qaibus 
freti Missionarii, lumine religionis catholicae per Ameri-
cae regiones longe lateque diffuso, brevi interiecto anno-
rum spatio, in iis praesertim locis ubi novi incolae ab 
Europa commigrantes, nominatim Hispani, domicilium 
sibi sedemque stabilem collocaverant, templa excitarunt, 
monasteria condiderunt, paroecias, scholas aperuerunt, 
dioeceses ex potestate Summorum Pontificum constitue-
runt. Ex quo factum est ut Americae magna pars ab 
avita religione novorum incolarum et ab origine eorum 
linguae haberi et dici possit America Latina. 

At illud proprium est humanarum institutionum et 
legum, ut nihil sit in eis tam sanctum et salutare quod 
vel consuetudo non demutet, vel tempóra non invertant, 
vel mores non corrumpant. Sic in Ecclesia Dei, in qua 
cum absoluta immutabilitate doctrinae varietas disciplinae 

coniungitur, non raro evenit, ut quae olim apta erant 
atque idonea, ea labens aetas faciat vei inepta, vel inu-
tilia, vel etiam contraria. 

Quare antiquis privilegiis temporis decursu vel ex 
parte abrogatis, vel alias ut plurimum insufficientibus, 
singulari Maximorum Pontificum largitione, aliae adiectae 
sunt facultates sub determinatis formulis, vel singulis 
Americae Latinae Episcopis deinceps delegari solitae, vel 
pro extraordinariis quibusdam casibus et determinatis 
regionibus concessae, quarum series si antiqua privilégia 
numero et extensione superat, difficultates tamen quae 
sunt circa naturam, vigorem et numerum eorumdem e 
medio non tollit. Ad haec amovenda incommoda decessor 
Noster sanctae memoriae Pius IX datis ad id similibus 
litteris die 1 octobris anni MDCCCLXVII plura ex anti-
quis privilegiis pro Republica Aequatoris ad triginta an-
norum spatium confirmavit, seu quatenus opus fuerat 
denuo concessit. 

Quum vero ex monumentis ecclesiasticis Americam 
Latinam respicientibus, quae magna peritorum diligentia 
collecta atque investigata sunt, probe constet multa ex 
privilegiis Indiae Occidentali concessis partim haud vigere, 
partim in dubium esse revocanda ; Nos qui Americanas 
gentes egregie de Ecclesia Romana méritas singulari 
amore prosequimur, ad tollendas in re tanti momenti 
perplexitates et angustias animi, quae Episcopos illarum 
dioecesium aliosque, quorum interest, non raro exagitant, 
totum dictorum privilegiorum negotium deferri iussimus 
speciali Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum 
S. R. E. Cardinalium ; qui post maturam deliberationem 
novorum privilegiorum catalogum, exclusis catalogis, sum-
mariis et recensionibus in conciliis provincialibus vel ali-
ter editis, conficiendum censuerunt, confectumque Aposto-
lica auctoritate probandum. 

Nos igitur re mature perpensa, pro ea, quam 
gerimus de omnibus Ecclesiis sollicitudine, eorumdem 
Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, 
ne Clerus et populus illarum regionum anteactorum 
privilegiorum memoria et usu penitus privati maneant, 
sententiam tenuimus et quae infra recensentur privilégia 
pro omnibus Americae Latinae singulisque dioecesibus 
et ditionibus de Apostolicae potestatis plenitudine ad pro-
ximum triginta annorum spatium hisceipsis litteris cocce-
dimus. Quare, quod bonum felix, faustumque sit et universae 
Americae Latinae Ecclesiae be; evertat, mandamus, edi-
cimus: (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Nagyvárad, jun. 9. Schlauch bibornok főpásztori 
levele az autonómiáról és a kongresszusi választásokról : 

„Ő csász. és apóst. kir. felsége Bécsben, 1897. évi 
május hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával az 1870. 
évi október 20-ára egybe hivott kongresszust befejezett-
nek nyilvánítva, legkegyelmesebben megengedni méltóz-
tatott, hogy a magyarországi kath. egyház önkormány-
zatának szervezésére a fenti legfelsőbb elhatározás kelté 
tői számított hat hónapon belül uj kongresszus hivassék 
egybe olykép, hogy a kongresszus egybehivásának mód-
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jára és munkálkodására nézve az 1895. évi november hó 
29-én kelt legfelsőbb elhatározásban foglaltak veendők 
irányadóul. 

Egyben ő császári és apostoli királyi felsége leg-
kegyelmesebben felhatalmazta a bibornok herczeg-primás 
ő eminencziáját, hogy a most emiitett 1895. november 
29-iki legfelsőbb elhatározás keretei közt, a kongresszus 
egybehivása és vezetése tekintetében a szükségeseket esz-
közölje. 

Az ismételten hivatolt 1895. november 29-iki leg-
felsőbb elhatározás szószerinti szövege a következő : Vallás-
és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére a 
magyarországi katholikus egyház önkormányzatát szervező 
kongresszusnak általam későbben meghatározandó időben 
való megtartását megengedem, s egyszersmind jóváhagyom, 
hogy: "1-ször ezen kongresszus ezúttal is az 1869. évi 
október hó 25-én kelt elhatározásommal helybenhagyott 
választási szabályzatban meghatározott módon alakuljon 
s hogy 2-szor ezen uj kongresszushoz az 1870—1871. évi 
kongresszus munkálata azzal küldessék vissza, hogy azt 
a változott viszonyokra való tekintettel, valamint az engem 
megillető legfőbb kegyúri és felügyeleti jogok, s. a rkath. 
egyház szervezetének szigorú szem előtt tartásával, ujabb 
megfontolás alá vegye és kellő módosítás után jóváha-
gyás végett újólag hozzám terjeszsze fel. 

Felteszem egyébiránt, hogy a fentemiitett 1869-iki 
választási szabályzat csakis a szervező kongresszus alaku-
lására szolgálatid, mely kongresszus a kérdéses autono-
mia szervezetének meghatározásával együtt hivatva leend 
ezen autonomiát képviselő testületnek mikénti alakulását 
megállapító szabályzatot előterjeszteni. 

Midőn végre a kongresszus megtartására kitűzendő 
időpontot illetőleg további előterjesztését a bibornok, 
herczeg-primás meghallgatása után, annak idején elvárom, 
felhatalmazom önt, hogy adandó alkalommal, a magyar-
országi katholikus egyház önkormányzatának ügyére 
vonatkozólag, az országgyűlés mindkét házában, jelen 
elhatározásom értelmében kijelentéseket tehessen." 

Az itt hódolat teljesen hivatolt legfelsőbb elhatáro-
zások alapján a bibornok herczeg-primás ő főmagassága 
az uj kongressust nem sokára egybe fogja hivni s ennél-
fogva mult hó 29-én 2996 sz. alatt a követendő választási 
szabályzat 19. §-ának értelmében a választók összeírása 
megkezdésének határnapjául folyó évi junius hó 24-ik nap-
ját tűzte ki. 

Ezek után azzal ./' mellékelem az ő felsége által 
jóváhagyott választási szabályzatot, mely szerint a szervező 
kongresszus tagjainak választatni kell, hogy a t. lelkész-
kedő -papság az ügy sürgős volta és roppant fontossága 
miatt a választási szabályzatot — mely a minden irányú 
szükséges tájékoztatást s irányítást e körlevelemmel együtt 
nyújtja — haladéktalanid áttanulmányozván, a jó Isten 
segítségével buzgón kezdje, folytassa, teljesítse lelkiisme-
retbe vágó kötelességeit. 

Csak annyit hozok röviden emlékezetbe s ajánlok 
meg8zivlelésül Krisztusban kedvelt papságomnak, hogy 
tapasztalásból is mondhatom, hogy az egyházunkra s 
hazánkra roppant fontosságú nagy kérdés helyes elintéz-
hetése fősorban függ attól, hogy minő, szóval és tettben, 

az életben, hithű, higgadt, okos tagjai lesznek a szervező 
kongresszusnak ? Es mint egyházunk minden ügye, ez is 
első sorban a tanitó egyház okos buzgóságát kívánja. 

Végül külön is felhívom a figyelmet arra, hogy a 
papi képviselő választása alkalmával, a szavazatok össze-
számítására a 10. §. szerint meghatározott öttagú bizott-
ságnak megválasztásáról külön levélben, a t. megyei 
papság ne felejtkezzék meg. Továbbá egyházmegyénkből 
két világi képviselő levén választandó : központ — a 
gyulai és endrődi esp. kerületek kivételével, melyekre 
nézve a központ Gyula, — az egyházmegye többi kerü-
leteire nézve Nagyvárad.* 

Mivel pedig Nagyváradon, mint központon, három 
plébániai bizottság lesz, központi plébániai bizottságnak 
Nagyvárad-Olaszi tekintendő és ennek és a legközelebbi, 
nagyvárad-újvárosi, nagyvárad-velenczei, pecze-szőllősi 
pecze-szent-mártoni, újpalotai és bihar-püspöki 6 plébániai 
bizottságnak elnökeiből alakítandó a központi bizottság. 
(26. §.) 

Nagyvárad, 1897. junius 6. 
LŐRINCZ, bibornok-püspök. 

Székesfejérvár, jun. 8. Főpásztori levél az orszá-
gos kath. autonomiai kongresszusra vonatkozó legfelsőbb 
elhatározásokról s a választási módozatról: 

„0 eminencziája a bíboros herczegprimás ur f. é. 
május hó 29-én a nm. püspöki karhoz intézett hivatalos 
értesítésével, a magyarországi kath. autonomiai kongresz 
szusra leendő választásokra nézve, a választók összeírása 
megkezdésének határnapjául f. hó 24-ik napját tűzte ki. 

Mielőtt a magyarországi kath. autonomiai kongresz-
szusra nézve bővebb irányitást nyújthatok t. papságomnak 
s kedves hiveimnek, előzetes tájékozás és intézkedés czél-
jából a következő okiratokat közlöm t. papságommal: 

(Következik ő csász. és ap. kir. felségének 1897. 
máj. 14-én kelt elhatározásáról szóló legf. leirata a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez. Lásd lapunk máj. 22-iki 
számában. Továbbá szintén ö felségének 1895. nov. 29-én 
kelt elhatározása, melynek szövege mai lapunk fentebbi 
nagyváradi tudósításában olvasható. Végül következik a 
kath. egyház autonómiáját szervező gyüles tagjainak 
választási módozata). Ezután a főp. körlevél igy foly-
tatja : 

E választási módozatot közölve, felhívom és kérem 
t. papságomat, hogy azt azonnal tüzetesen tanulmányozza 
s feladatát, a melyet már maga az egyházra s hazára 
nézve oly fontos autonomiai ügy megkövetel, valamint a 
közlött választási módozat kijelel, lelkiismeretesen telje-
sitse. 

Legközelebbi teendőjét a lelkészkedő papságnak, a 
választási módozat 19. §-a jelzi, melyre nézve, Krisztus 
Jézusban kérem a t. papságot, buzdítsák kedves híveimet, 
hogy valamint annak idején a kath. autonomiai kongresz-
szusra, ugy a választási módozat 19. §-ában előirt ötös 
bizottságba csakis oly férfiakat válaszszanak, a kik kath. 
hitüket ismerik, bátran megvallják és hűségesen gyako-
rolják. 

Értesítem továbbá t. papságomat, hogy a magyar-
országi katholikus egyház autonómiáját szervező gyűlés 
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világi képviselőinek választása végett egyházmegyékként 
alakitandó választási kerületek iránt ő cs. és ap. kir. 
felsége által 1869. évi október hó 25 én 20,340. sz. a. 
jóváhagyott „Utasitás"-ban egyházmegyémre nézve a követ-
kező választó-kerületek vannak megállapítva : 

XI. Fejezet. A székesfejérvári püspöki megyében. 

Folyó 
szám 

A választó kerület és 
központ neve 

Azon esperességek nevei, melyeket 
a kerület magábanfoglal 

1—66 

2-67 

3—68 

Fehérvár. 

Csákvár. 

Budai v. k. ; központ : 
Vörösvár. 

Fehérvári székesegyházi, valamint 
a felső, közép és alsó esperességek. 

Csákvári, vaáli, adonyi, bicskei es-
perességek. 

Budai esperességek. 

Minthogy pedig e megállapított választási-kerületek-
ben az érdi és szigeti esperesi kerületek külön emlitve 
nincsenek, tévedések elkerülése végett figyelmeztetem t. 
papságomat, hogy e két^esperesi kerület is a most idézett uta-
sításban említett budai esperességek mint választó-kerület-
hez számítandó, ugy hogy a budai választó-kerület, központ 
Vörösvár, a következő esperességi kerületeket foglalja 
magában: az érdi, szigeti, a budai alsó és felső esperesi 
kerületeket. Az egyházmegyémben választandó papi kép-
viselő megválasztásának a módozat 9. és 10. § aiban 
foglalt szabványai iránt még külön fogom t. papságom 
figyelmét felhívni. Philippus m. p. Episcopus." 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Egy lap 
autonomiai küzdelmeink történetéből. 

Nevezetes autonomiai küzdelmeink történetében az, 
hogy a kire legjobban igyekeztek a konfúziókat szerető 
konfúzus fejek ráfogni, hogy — nem akarja az autonó-
miát, éppen az, t. i. a püspöki kar fejtett és fejt ki az 
autonomia érdekében legsűrűbb és legszorgalmasabb 
munkát. 

Épp most jelent meg az „Alkotmány"-ban beava-
tott tollból részlete amaz emlékiratnak, melyet 1884-ben 
a püspöki kar megbízásából b. e. Haynald bibornok szer-
kesztett, s melyet a három érseki tartomány feje, a pri-
más, a kalocsai és az egri érsekek, aláírásukkal terjesz-
tettek fel a királyi felség szine elé. 

Nevezetes ez az okmány két oknál fogva. Először 
azért, mert kitűnik belőle, hogy mitől függ az autonomia 
berendezésére irányuló minden törekvésnek a sikere ? A 
legfőbb véduri jog természetének helyes felfogásától és e 
jognak államban és egyházban való helyes, természetének 
megfelelő uj elhelyezkedésétől. Másodszor, mert ebben az 
okmányban a legfőbb véduri jognak emez uj elhelyezke-

désére nézve a mostani helyzetből való kibontakozásnak 
az utja meg van jelölve, az által, hogy a püspöki kar 
ama hatóságot, melynek segítségével a legfőbb kegyúr 
ezentúl apostoli jogait gyakorolná, a felség által tervezte 
beállitandónak. 

De lássuk e nevezetes töredék szövegét a maga ere-
deti állapotában : 

„Az államformáknak ujabb időben való változása 
folytán, igy szólt 1884-ben a püspöki kar nevében a há-
rom érsek, midőn az állam az apostoli véduri működést 

! szintúgy mint, a közélet minden egyéb föltételeit és moz-
I gató tényezőit terjesztendő hatalma körébe húzni, sőt 
I önállóságában éa valódi természetében alterálni indult, — 
! az államhatalom gyakorlatára meghívott faktoroknak szi-
J vesen föltételezett jóakarata daczára is, oly állapotok lát-
I szanak előkészülni, melyek az egyházra, annak önállósá-

gára, beltermészeti kifejlődésére és érdekeire válságosakká 
lehetnek s annál nagyobb veszedelmet rejthetnek maguk-
ban, minél kevésbé lép ama károssá váló különbözet, 
mely a mostani és előbbi állapotok között tettleg be-
állott, a fővéduri hatalom gyakorlata külső módozatának 
mindenkori hasonlatossága miatt szem elé, miután az 
egyház természetével teljes homogeneitásban levő legfőbb 
véduri hivatás teendői, mint azelőtt ugy most is, az állam 
közegei által láttatnak el, midőn azonban az állam elmé-
leti viszonya az egyházhoz időközben lényegesen megvál-
tozott." 

„Nem öntudatlanul fejlődik, ezen az egyházra nézve 
ominozussá válható processus. Mert a legfőbb véduri 
jogokat gyakorló és éppen azért egyházi téren mozgó 
hatalmi tényezőknek már nem egyszer nyilvánult fölfo-
gása szerint az állam jogainak tekintetik az, mi a fővéd-
uri hivatásnak irányában és hatalmi körében történik, s 
hogy talán egy, a szó származásánál fogva nem helyes, 
de minálunk mindenki által megértett, mert hagyományos 
kifejezéssel éljünk, a tisztán egyházi természttü fővéduri 
jogoknak és hivatásnak inkamerácziójára vezethet ma-
holnap az, mi már többször a legmeghivatottabb helyről 
a miáltalunk az apostoli királyi védumak és az ő jogai 
gyakorlatára, cdtala beállitancló hatóságnak számára rekla-
mált jogoknak ellenében mondva lőn, hogy t. i. mit az 
állam eddig kezében tartott, azt kezéből kibocsátani nem 
fogja." , 

„Es itt üti ki magát a nagy veszedelem a katholi-
kus egyházra nézve épen azon oldalról, a honnan az 
jogainak és érdekeinek legbiztosabb támogatását és vé-
delmét méltán várná." 

„Ugyanis az állameszme az 1848 előtti és utáni idő-
ben nagy elméleti különbözetet mutat. Mig 1848 előtt az 
állam élete az egyház életével összefolyt, érdekeiben bi-
zonyos ugyanazonosságot mutatott föl, most ezen viszo-
nyát fönnállónak el nem ismeri, ennélfogva a katholikus 
egyház érdekeinek kiváló módon való előmozdítására hi-
vatást nem érez magában." 

„Mit mi ugyan megváltoztatni nem tudunk, de azt 
igen is követelni kötelezve érezzük magunkat, hogy az 
igy eszményi természetében megváltozott állam saját belső 
attribútumaiul ne tekintse azt, mit valaba Magyarhon 
katholikus államában az állam közegei a királyi Védur 
hatalmi attribútumaiként gyakoroltak." 
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„Hogy pedig az egyház szent ügyeire való áldásos 
és hatalmas befolyással levő apostoli véduraság nem az 
állam eszméjéből és az államokban fennálló fejedelmi ha-
tálmaliból folyó következmény, — és gyakorlatilag tekintve 
nem egy, ezeknek természetéből magyarázandó joggya-
korlat : kitetszik magából, eredetéből, működési, fejlődési 
történetéből és minden tüneményeiből, mint ezeket fölsé-
ges királyainknak és hazai törvényeinknek tanúsága, 
Róma szentséges főpapjainak nyilatkozataival, tetteivel 
együtt kétségtelenül kideríti." 

Âz autonomiai mozgalom. 

1. Az esztergomi főmegyében : a) A budapesti esp. 
kerület papsága 9-én megtartotta értekezletét a közp. pap-
nevelő intézet dísztermében. A népes gyűlés bizalmas 
megállapodásait nem kívánta nyilvánosság elé vinni, b) 
A budapesti kath kör f. hó 11-én délután 6 órakor a 
katholikus autonomia ügyében értekezletet tartott a kegyes-
rendiek házában Pintér Kálmán elnöklete mellett. Az 
értekezleten a kör tagjai igen nagy számmal vettek részt. 
Az értekezlet hosszas tanácskozás után elhatározta, hogy 
az autonomia ügyében történő budapesti választásokat az 
e körrel követendő eljárást és mozgalmat illetőleg min-
denben egyetértőleg fog eljárni a katholikus klérussal, 
azonkívül elhatározta az értekezlet, hogy a kör tagjait 
külön levélben fogja felszólítani, hogy a választók név-
jegyzékének összeírásánál a jelentkezést el ne mulasszák 
s egyúttal buzdítja a katholikusokat, hogy minél nagyobb 
számmal írassák be magukat választóknak, hogy a válasz-
tásoknál annál nagyobb akcziót fejthessenek ki. Azonkí-
vül a budapesti katholikus kör az autonomia ügyében 
érintkezésbe fogja magát tenni a vidéki körökkel és 
egyletekkel, az értekezlet végül öt tagu bizottságot kül-
dött ki, mely az autonomiai mozgalmat a kör nevében 
folytatni fogja. A budapesti katholikus kör ez ügyben 
folyó hó 21-én értekezletet tart. c) A bazini esp. ker.papsága 
f. hó 10-én egyházi autón, képviselőkül jelölte Molnár 
János apát-plebánost, dr Prohászlca Ottokár theol. tanárt, 
és Jedlicska Pál felső-diósi esp. plébánost, d) Pozsonyban 
a három plébános holnapra értekezletre hivta össze a 
hiveket. e) Egyházi képviselők jelölése. A „Garam mellől" 
vesszük a jelentést, hogy ott a papság egyházi képviselő-
kül dr Bajner Lajos, dr Walter Gyula kanonokokat és dr 
Prohászlca Ottokár theol. tanárt óhajtja. 

2. A győri egyházmegyében, a) Győrött Mohi Antal 
dr plébános most csütörtökön bizalmas értekezletet tartott 
vezetőségre alkalmas hiveivel. Az értekezlet a nagy nép-
gyűlés elé terjesztés végett az 5 tagu bizottságba a követ-
kező tagokat jelölte: Mohi Antal apát-plebánost, Angyal 
Armand dr v. főkapitányt, Korn János dr ügyvédet, Bély 
János megyei tiszti főügyészt, Lacza Ferencz ügyvédet, 
b) Egyházi képviselőkül emlegetik még a múltkor meg-
nevezetteken kivül, Dr Mohi Antalt, dr Kisfaludy Á. Bélát 
és Szalay Pál esperes-plebánost. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 

— Meghívó. — Az Országos Pázmány-Egyesület 
választmánya a folyó évi junius hó 15 ikén kedden dél-
után 47a órakor a Szent-István-Társulat gyüléstermében 

(Királyi Pál-utcza 13. sz. I. emelet) ülést tart, melyre a 
választmány nagyérdemű tagjait kiváló tisztelettel meg 
hivom. Tárgy. Jelentés a szeptemberi alakuló gyűlés 
óta történtekről. Budapest, 1897. junius 10. Hummer 
Nándor, elnök. 

— Értekezlet. A katholikus tudósok Freiburgban 
tartandó nemzetközi kongresszusát előkészítő bizottság 
f. hó 14-én délután 472 órakor a Szent-István-Társulat 
gyüléstermében dr Kiss János ügyvivő elnök meghívására 
ülést tart . Az értekezlet tárgya: 1. A bizottsági tagok 
és az ügyvivő elnök jelentése a történtekről. 2. A még 
történendők megbeszélése. 3. A magyarországi bizottság 
költségeinek födözése. 

IRODALOM. 
= A kath. egyesületek vezetőinek, barátainak 

újból figyelmébe ajánlom következő kiadványaimat: 1. A 
magyarországi kath. Egyesületek Évköngve az 1897. évre. 
Útmutatás az egyesületek alakítására, vezetésére. Szerkesz-
tette : Gyürky ődön. Ára 50 kr. (Papnövendékeknek 25 kr.) 
2. A magyarországi kath. Egyesületek Első Országos Kon-
gresszusa. A kongresszus leírása, a beszédek, előadások 
teljes szövegével. Kiadta Gyürky Ödön. Ára 80 kr. (Pap-
pövendékeknek 40 kr.) 3. Vaszary Kolos Imája, melylyel 
a kath. Egyesületeket Jézus Legszentebb Szivének aján-
lotta fel. Arany keretben, fali dísznek kiválóan alkalmas. 
Leszállított ára bérmentes küldéssel 3 frt. 4. Egyesületi 
jelvények, emailirozott kereszt, tűvel, ezen felírással: „Kath. 
Kör1' vagy „Kath. Legény-egylet." Ára darabonként 30 
kr. Megrendelési czim : Gyürky Ödön, Budapest, VIII. 
ker. Pál-utcza 7. sz. II. em. 

H I V A T A L O S . 

A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem hittudo-
mányi karánál az egyházjog tanszéke megüresedvén, ennek 
betöltése végett évi 3O00 frt rendes fizetéssel, további 
szolgálat után öt évenkint 300 írttal emelkedő, legfeljebb 
1500 frtnyi korpótlékkal és 800 frtnyi évi lakpénzzel 
javadalmazott nyilvános rendes tanári állásra pályázat 
hirdettetik. Az e tanszék elnyeréséért folyamodó kath. 
egyházi férfiak, készültségüket és tanító képességüket 
kellően igazoló okmányaikkal, püspöki elbocsátó levéllel 
és életrajzi vázlattal fölszerelt folyamodványaikat a buda-
pesti kir. magy. tudomány-egyetem bittudományi karának 
dékáni hivatalánál, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszterhez czimezve, f. é. junius hó 26-ig (bezárólag) 
nyújthatják be. 

V E G Y E S E K . 
-t Harcz a királyi patronatusért. Nagyszabású 

csatározás folyt le többszörös felszólalással mindkét fél 
részéről tegnap, f. hó 11-én, a főrendiházban Zichy Nán-
dor gróf közt egyfelől, kit Vécsey József báró lelkesen 
támogatott, másfelől pedig Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszter között az egyetemi építkezések-
ről szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmából. A nyilat-
kozatok mindkét részről, most a kath. autonomiai tárgya-
lások előestéjén, történeti nevezetességre emelkedtek, a 
vita a királyi legfőbb patronusság körül forgott. Zichy 
gróf azt vitatta, hogy mivel az egyetemi alapból, mint 
kath. alapból veendő kölcsönről van szó, ő felsége a ki-
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rály, mint a kath. egyház legfőbb patrónusa, erre a kö-
rülményre a tvjavaslat bemutatásakor külön lett volna 
figyelmeztetendő és ez a körülmény a törvényjavaslatban 
is külön lett volna szerepeltetendő, mert, úgymond, az 
„illetékességi körökkel és formákkal" törődni kell, azo-
kat nem szabad „könnyelműen és felületesen" tárgyalni. 
A csatározás eredménye végre az lett, hogy mind a két fél 
megtartotta állásait, és a főrendiházban jelen voltak többsége 
Wlassics Gyula miniszter mellett foglalt állást, a ki állás-
pontját abban formulázta végül, hogy ő nem tart ja szük-
ségesnek a királyra, mikor legfőbb patronusi jog gyakor-
lásáról van a szó, „külön" legfőbb patronusi minőségében 
is tekintettel lenni, hanem ő ekkor is csak „királyi minő-
ségében" veszi ő felségét. — Nagy, kimondhatatlan nagy 
baj lesz Magyarországban ebből a királyénál is királyo-
sabb felfogásából a kir. legfőbb patronatusnak, hogyha 
maga ő felsége a király közbe nem lép és véget nem vet 
az áldatlan tusakodásnak az ellen a napnál világosabb 
történeti igazság ellen, hogy a legfőbb kir. patronátusra 
a magyar királyság tett ugyan érdemet, de azt mint egy-
házi jogosítványt nem magából merítette, hanem a pápá-
tól kapta. Mig ez Magyarországban tagadás tárgya lehet, 
addig nem lesz béke egyház és állam között. Clarad 
pacta, boni amici. Királyi nyilatkozatot kell provokálni ! 

— 597. pünkösdjén, akkor jun. 2-án, vette fel 
Ethelbert Kent királya a szent keresztséget. Példáját 
karácsonykor 10,000 angolszász követte. Ez volt az 
angol nemzet megtérésének a kezdete. F. hó jun. 2-án 
ennek 13-ik százados évfordulóját ülték meg az angolok, 
első sorban a katholikusok, mert a protestánsok közt 
kevésnek van lelki ereje a kath. egyház hittérítő munká-
jának e nagy eredményét megünnepelni. Azon a téren, 
hol Ethelbert király sz. Ágoston apáttal és 40 benczés 
rendtársával találkozott, nagy évfordulati ünnepet tar-
tottak. Hedley newporti benczés r. püspök 40 szerzetes 
társától körülvéve tartotta a szent beszédet, a „Catholic 
Truth Society" pedig nagy kongresszust tartott. Ez alatt 
egész Angolországban minden templomban Te Deum volt. 

— Furcsa jókívánság. A budapesti „Prot. egyh. 
és isk. Lap." is foglalkozik „Római katholikusok egyházi 
autonomiája" czim alatt a mi autonomiai törekvéseinkkel 
és azt mondja, hogy azt ő — „őszintén" kivánja nekünk. 
Ámde igazán őszintén megmondja, hogy ő autonomiát 
nekünk csak ugy kiván, hogyha mi azt protestáns 
kaptafára ütjük, ha t. i. „áthatolunk a hierarchikus egy-
házérdek Charybdisén", mert akkor ő, úgymond, „az 
evangéliumi protestántizmus egyházszervezeti elveinek 
részleges diadalát" látná „abban megvalósulva.".. . Mily sze-
rénység ! Fogadjuk el a „protestántizmus egyházszerve-
zeti elveit" s akkor tetszeni fogunk az atyafiaknak és ő 
nekik tetszeni fog nekünk megadni az autonomiát; más-
különben nem. Kérem, jobb volna azon törni az eszöke*", 
hogyan tegyék jóvá azt az égbekiáltó bűnüket, hogy temp-
lomot állítottak templom ellen, hitet szerveztek hit ellen s ezt 
a vallási zavart és ziláltságot nevezik Krisztus egyházának, 
Krisztus vallásának ! 

— Az országos kath. tanitói segélyalap mindazon 
tagjai, kik az alapszapályok 8. és 15. §§-ai értelmében 
ösztöndijak és segélypénzek elnyerhetésére jogosultak, 
kellően felszerelt folyamodványaikat az alapszabályok 20 
§-ának e) pontja szerint az alesperes-kerületi tanfelügyelői 
hivatal utján az illető egyházmegyei hatósághoz f. é. 
julius hó 15-ig indokolt javaslat kíséretében terjeszszék 
be. Maga a folyamodvány, a benne foglalt adatok és 
indokok hitelesítése végett az illetékes plébános által alá-
írandó. A jelentkezők nagy száma miatt mindazok, akik 
az utolsó három év valamelyikében támogatásban részesül-
tek, a segélypénzek ezidei kiosztásánál segélyre nem 
számithatnak. Iskolai bizonyítványokat czélszerübb hiteles 
másolatban csatolni. Azon folyamodványok, melyekhez 
tagsági könyvecske nincs mellékelve. Vagy melyek nem 
az egyházi hatóság utján, vagy a kitűzött határidőn tul 
érkeznek be, nem fognak figyelembe vétetni. 

— Zarándokút Lorettóba. Gaibl Sándor esperes-
plebános, a názáreti szent ház tiszteletbetbeli kamarása 
vezetése alatt az idén is nagy zarándoklás lesz Lorettóba, 
melynek czélja a tavalyi zarándoklás alkalmából gyűjtött 
összeg fönmaradt részéből a mária-nosztrai apáczák által 
készített zászlónak Lorettóba vitele, hol azt a lorettói Szűz 
Máriának fogják ajánlani. A zarándokok Budapestről 
indulnak szeptember 4-én s Fiúmén, Ankonán keresztül 
mennek Lorettóba. Az útiköltség vonaton II. helyen, hajón 
I . helyen ágygyal 24 frt 50 kr., ágy nélkül két forinttal 
kevesebb ; a vonaton III. helyen és a hajón I. helyen 
ágygyal 20 fr t 50 kr., ágy nélkül két frttal kevesebb ; a 
vonaton és hajón III. helyen 14 frt 50 kr. Ankonától 
Lorettóig és vissza kilenczven krajczárba kerül az utazás. 
A szállás Lorettóban és Fiumében eléggé olcsó, ennivalót 
pedig néhány napra mindenki vihet magával. A résztvevők 
augusztus 15-ig az útiköltség beküldése mellett Gaibl 
Sándor esperes plébánosnál (Garamkövesd, Hontmegye) 
jelentkezhetnek. 

— Theologiai vizsgálatok. A budapesti tud. egye-
tem hittudományi karában a f. isk. év második felében 
az évzáró vizsgálatok a következő sorrendben folynak le : 
jun. 4-én a lelkipásztorkodástanból, 5-én az egyháztörté-
nelemből, 8-án az ágazatos hittanból, 9-én az alapvető 
hittanból, 12-én az egyházjogból, 14-én a kath. erkölcs-
tanból, 15-én az uj-szövetségi szentírási tanulmányokból, 
16-án az ó szövetségi szentírási tanulmányokból, 18-án a 
keleti nyelvekből, 19 én az előkészítő bölcseletből. 

Szerkesztőségi telefon. 

D. Igaza van. Miután a Taxii-féle mystificatióba a hires 
svindler müveinek leforditása és terjesztése által Magyarországban 
is sokakat besodortak, most igazán idején volna, ha valaki a szé-
delgést leleplező művek közöl is egyet-kettőt leforditana magyar 
használatra. E czélra ajánlhatom francziából Bibét kanonok müvét, 
a „La mystification du diable au XIX. Siècle" cz. röpiratot ; német-
ből pedig Hildebrand Gerber (P. H. Gruber s. J.) „Leo Taxil's 
Palladismus-Roman" cz., 180 és 263 lapra terjedő két kis kötetes 
munkáját. Lehetne mind a kettőből egy hosszabb ismertető tanul-
mányt írni. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

sxerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakás a : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

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

Budapesten, junius 16. 

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

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

SZ. I. Félév. 1897. 

„Verge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietaUm főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amant er imper-

timus.'1 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás nélkül. — Egyházi Okmánytár. SS. D. N. Leonis 
Divina Providentia Papae XIII. Litterae Apostolicae. — Egyházi Tudósítások: E s z t e r g o m . Vaszary Kolos bibornok hgprimás főp. 
levele. — E g e r . Főpásztori levél az autonómiáról. — K a l o c s a . Főpásztori rendelet az autonomiai választások ügyében. — Katholikus 

Autonomia. Az autonomiai kongresszus és a románok. — Az autonomiai mozgalom. — Vegyesek. 

Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás 
nélkül. 

(Folytatás.) 

Az egyház elmegy türelmében a végsőig. 
Az elvek tu lhaj tása nem egy azok szentségével. 

Beigazoltuk előbbi értekezésünkben, hogy a 
Congregatio Concilii 1852. határozatával egészen 
azon álláspontra helyezkedett, mely a mainzi 
egyházmegyében Colmar József püspök 1812. 
egyházmegyei rendelete folytán a lelkipásztorok 
el járását negyven év óta szabályozta. Rámutat tunk, 
hogy a mainzi püspöki hivatalnak nem kellet t 
volna tulajdonképpen a kérdésünkben kifejlődött 
egyházmegyei gyakorlatnak a szomszéd trieri 
egyházmegye homlokegyenest ellenkező gyakor-
latával szemben való megerősitésére Róma hatá-
rozatát kikérnie, mivel a hi t terjesztés ügyével 
foglalkozó congregatio már 1820. április 17-én 
döntöt t e kérdésben és pedig egészen a mainzi 
egyházmegyei gyakorlat szellemében. De a mint 
kiderül abból a különben nagyon alapos ós tanul-
ságos felterjesztésből, melyet a mainzi püspöki 
hatóság egyházmegyei gyakorlatuk védelmére a 
Congregatio Concilii-hez intézett, a mainzi püs-
pöki hatóság nem ismerte a Congregatio de 
Propaganda Fide ezen határozatát. Mert különben 

bizonyára idézte volna felterjesztésében ezt a 

határozatot . 

Valóban, alig fej thő meg, mily értelmezéssel 
tö r t énhe te t t az, hogy a trieri püspöki hatóság 
ugy fogta fel a Congregatio Concilii 1852. 
augusztus 28. határozatát , hogy ez kárhoztat ja 
a mainzi egyházmegye gyakorlatát és helyesli a 
tr ieri egyházmegye ellenkező gyakorlatát . 

Mert alig hogy megjelent a Congr. Cong, ezen 
határozata, 1853. márczius 28-án kelt körlevelé-
ben ezeket i r ja a tr ieri püspöki hatóság a lelkész-
kedő papságnak: „A legközelebb lefolyt években 
ismételten komoly vi tákra szolgáltatott a lkalmat 
egyházmegyei Rituálénk ezen rendelete : Despon-
sandi aliquot diebus ante vel saltern pridie, quam 
contrahant, Poenitentiae et Eucharistiae Sacramenta 
percipiant, és az egyházi gyakorlat, mely e 
rendeletből kifejlődött. Rámutatván néhány szom-
széd egyházmegye eltérő gyakorlatára, többen 
azt hangoztat ták, hogy a t r ient i zsinat semmi-
képpen sem parancsolja a jegyeseknek házasságuk 
előtt a gyónást és áldozást, hanem csak buzdítja 
őket erre. Ebből kifolyólag azt hirdették : a 
püspöknek joga van, különösen bonyolultabb esetek-
ben, hogy a Rituálé ezen rendeletétől fölment-
heti a jegyeseket és megengedheti az egyházi 
házasságkötést gyónás és áldozás nélkül még abban 
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az esetben is, midőn csak egyik fél vonakodik 
bá rmi okból a szentségek fölvételétől. Sőt azt is 
á l l i to t ták, hogy a jegyeseknek — különbség 
nélkül — joguk van egyházi házasságkötésre 
gyónás és áldozás nélkül, mer t a t r i en t i zsinat 
szer int a megelőző gyónás és áldozás nem felté-
tele az egyházi házasságkötésnek. Hogy mennyire 
t a r t h a t a t l a n ezen ál láspont úgymond folyta tólag 
e körlevél, k i tűnik majd abból, ha a vita dogma-
t ikus oldalát tekint jük . Nem tisztán fegyelmi 
ugyanis ezen rendelet , vagyis nem oly te rmészetű 
ez mely a hely és időviszonyokhoz képest majd 
erősebben, majd gyengébben kötelezi a jegyeseket . 
Lévén a házasság az élők szentsége, azon kérdés 
eldöntésénél, mily előkészület előzze meg a 
házasságot, i rányadók azon egyetemes egyházi 
elvek, melyek általában szabályozzák az élők 
szentségei mél tó fölvételét. Már pedig az élők 
szentségei kiszolgál ta tásánál mindenkor a követ-
kező szabályt kell szorosan szemünk e lő t t t a r t a -
nunk : Súlyos bűn nélkül nem működhet ik közre 
a lelkipásztor, midőn a hivek szentségtöréssel 
veszik föl a szentségeket, ha azok mél ta t lansága 
bizonyos ós nyilvános. Igaz, hogy a házasság 
szentségénél az a körülmény, hogy egyik vagy 
mindké t házasfél vonakodik a gyónás- és áldozás-
tól, még nem bizonyít ja azok mél ta t l anságá t , 
mivel nincs kizárva az az eset, hogy igazán egy-
házi érzelmű és a kegyelem ál lapotában levő 
jegyesek különös okból nem gyónnak és nem 
áldoznak, midőn házasságra lépnek. De ezek 
nagyon r i tka kivételes esetek. Rendszerint bizo-
nyos és nyilvános a jegyesek mél ta t lansága : ha 
vonakodnak a t r ien t i zsinat buzdi tásának ós a 
Rituálé rendeletének eleget tenni . Ezen esetben 
súlyos bűnnel te rhelné a lelkész közreműködé-
sével lelki ismeretét . Ezen megál lap i to t t elvek 
helyességeért kezeskedik a Congr. Concilii követ-
kező határozata , melyet in causa Moguntina 
1852. ang. 28. hozott, mely igy hangzik: Exponit 
Officialis Curiae Episcopalis Moguntinae, quod 
in eadem Dioecesi circa mat r imoniorum benedicti-
ones exstat S ta tu tum aq Antis t i te Josepho 
Ludovico Colmar, anno 1812. condi tum et publi-
catum, cuius hic tenor es t : „M t r imoni i Sacra-
mentum inter illa per t inet , qua recipi debent in 
s ta tu gratiae. Hinc in omnibus Ritualibus, ubi 
de mat r imoniorum benedictione est sermo, prae-
scribitur, ut ta m sponsus, quam sponsa ante 
benedict ionem peccata sua confiteantur. Quodsi 
igitur parochus saerilegio, quod for te sponsi per 

neglectum huius ob l iga t ions commit terent , par t i -
c i p a i reformidet , omni opera n i t i debet, u t 
sponsos ad eamdem implendam movea t ; cui 
quidem rei eo magis hodiedum insistere poter i t , 
quo illi t an tum, quorum religio nondum penitus 
exst incta est, sacerdotalem mat r imoni i benedi-
ctionem petant , alii vero solo actu civili siut 
content i . Nihilominus in extremo casu. et bene 
note tur , quod diximus, in extremo, quando nempe 
sponsi per t inac i te r insis tèrent recipere matr imo-
nialem benedict ionem non praemissa Confessione 
parochus str ictae in t e rp re t a t ion ! verborum Concilii 
Tr ident ini (Sess. 24. de reform, matr . cap. 
1. ubi t a n t u m dicitur, hortamur, inhaerendo) 
ma t r imonium benedicere poter i t , quin conscien-
t i am gravet . Dubium : An ordinat io Episcopi 
Moguntini anno 1812 emissa sit servanda seu 
re fo rmanda in casu? S. Congregatio respondi t : 
Affirmative ad primam partem, exchisis tamen 

casibus a Jure praevisis ; negative ad secundam. 

Gyakorlat i lag véve a dolgot — igy végződik a 
t r ier i körlevél — a congregat io ezen ha tá roza ta 
eltörli és megszüntet i a mainzi egyházmegyei 
rendele te t . „In prakt ischer Hinsicht k ö m m t 
diese Entscheidung der h. Congregation des 
Concils offenbar einer wahren Aufhebung des 
Mainzer Dioecesan-Starates gleich, indem die 
derselben beigefügte Beschränkung ganz allge-
mein alle Fälle umfasst , in welchen nach der 
obigen Regel die Geistlichkeit bei der Eheschli-
essung nich mi twi rken darf." 

Hogy kell a Cong. Cone, ha tá roza ta i szavai t : 
Texchtsis tamen casibus a Jure preovisis" é r tenünk, 
már előbb lá t tuk . De lá t tuk azt is, hogy még 
ezen esetekben is fontos okból megengedheti a 
püspök, hogy a plébános megáldhat ja hivei házas-
ságát gyónás és áldozás nélkül. 

A mainzi püspöki hatóság felsorolja ezeket az 
eseteket föl terjesztése utolsó pont jában, midőn igy 
végzi gyönyörű fej tegetését: „Ad dubium in themate 
proposi tum et iam si respondendum forsan esset: 
instructionem prout iacet, sei vari tuto posse, per-
pendenda tamen restr ict io ab EE. PP. foret , ut 
absque praevia sponsorum confessione parochi, 
si u t raque pars, vel al tera ex eis notor i i pecca-
tores sint vel in Ecclesiae contemptum publice 
renuant , vel grave scandalum ex mat r imoni i 
eiusmodi benedict ione oboriatur, assistentiam 
non praestent , nisi prius Episcopus, ad cuius 
iudicium eius generis casus vel maxime spectant , 
ob urgentem causae necessitatem, una praeser-
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t im parte non renuente, licentiam expresse con-
cesserit." A mainzi püspöki hatóság ezen most 
idézett szövegére épi te t te a Congr. Conc. hatá-
rozatát , kijelentvén, hogy az 1812. rendelethez 
ta r t sák magukat a lelkipásztorok jövőre is, azon 
a rendeleten semmit sem kell változtatni. Nega-
tive ad secundam partem. Vagyis, Ordinatio Eppi 
Mog. 1812. non est reformanda. Exclusis tarnen 
casibus a Jure praevisi«. Leszámitva a jog által 
e lőrelátot t eseteket. Vagyis a mainzi püspöki 
hatóság most idézett szövegében felsorolt ese-
tekben a plébánosok püspökük különös enge-
délye nélkül nem adhat ják össze előzetes gyónás 
ós áldozás nélkül a jegyeseket. De a püspök 
fontos okból még ezen esetekben is felhatal-
mazhat ja a plébánosokat, hogy előzetes gyónás 
nélkül összeadhatják a jegyeseket. 

Ugy hiszem, ez egészen más dolog, mint a 
mit a t r i e r i püspöki körlevél mond, a mely 
szerint a jegyesek vonakodása a gyónástól rend-
szerint már bizonyossá és nyilvánossá teszi a jegye-
sek mélta t lanságát és elég ok arra, hogy a plé-
bános nem adja össze a jegyeseket. 

Lehetetlennek tar tom, hogy a tr ieri püs-
pöki hivatal ily helytelenül értelmezze a Congr. 
Conc. határozatát , ha megolvasta volna egész 
terjedelmében a mainzi püspöki hivatal hosszú föl-
ter jesztését . Mert világosan mondja e fölterjesz-
tés : különösen azon okból kérjük az apostoli 
szék határozatát , mer t a szomszéd trieri egyház 
megye homlokegyenest ellenkező gyakorlatot 
követ. Midőn tehát e ténykörülmény tudatában 
a Congr. Conc. jövőre is megtar tandónak itéli a 
mainzi egyházmegyei gyakorlatot, világos, hogy 
alapos értelmezéssel nem mondhat ta volna a 
tr ieri püspöki hivatal, hogy a Congr. Conc. ezen 
határozata kezeskedik egyházmegyei gyakorlatuk 
helyességeért* 

A trieri püspöki hivatal ezen helytelen értel-
mezésének felült több igen jó nevű kanonista. 
Igy három évre rá 1856-ba adta ki Kutschker 
jeles házasságjogát. (Das Eherecht der kath. 
Kirche nach seiner Theorie und Praxis.) Harma-
dik kötete 593. és 594. lapján egész terjedel-
mében hozza és magáévá teszi Kutschker a 
tr ieri püspöki hivatal hamis értelmezését. Hogy 
Knopp házasságjogában (Vollständiges kath. Ehe-
recht. Von Nicolaus Knopp, Domcapitular und 
Official der Dioecese Trier) a trieri püspöki 
hivatal emiitet t szigorú ál láspontját és értel-

mezését hozza és védi, természetesnek találom. 
Házasságjoga 4. kiadása 520. lapján ugyanis azt 
mondja a maga szigorú ál láspontja védelmére: 
Es ist inzwischen der vorliegende Fall in, gleicher 
Weise entschieden worden durch die S. Congr. 

! Conc. in causa Moguntina d. d. 28. August 1852. 
Ugyanígy já r t Weber, a ki „Die kanonischen FJie-
hindernisseií jeles munká ja harmadik kiadása 
384. lapjáu először ugyan Gury és Gousset helyes 
tan i tásá t idézi, de nyomban hozzáteszi, hogy ezek 
tanitásával szemben dogmatikailag egész kifo-
gástalan a trieri püspöki hatóság 1853. márcz. 
28-ki rendelete, melyet egész terjedelmében hoz. 
Weber osztja a t r ier i püspöki hatóság felfogá-
sát , a melyről megjegyzi: robiger Erlass stützt 
sich auf die Entscheidung der Con cils-Congrega-
tion in causa Moguntina die 28-a Augusti 1852." 

A mi értelmünkben veendő Decker *) követ-
kező észrevétele : 

„Merae sane distractioni egregii scriptoris 
Nouv. Rev. ThêoL (I. p. 83. not.) est t r ibuendum, 
quod ipse affirmet S. Cong. Conc. probasse, in 
decisione data die 28. Augusti 1852. doctrinam 
„valere talia s ta tu ta confessionem praescribentia 
pro casibus ordinariis." Id enim, quod fuit a S. 
Congregatione approbatum in hac decisione, est 
praecise s ta tu tum, in quo Episcopus, innixus 
verbis Concilii Tridentini suasivis et non prae-
cipientibus, permi t teba t suis parochis, postquam 
necessarias adhibuissent, ut i par est, diligentias, 
assistentiam matrimonio eorum, qui recusarent 
accedere ad confessionem." 

Hogy nem helyes ezen szigorú felfogás, 
muta t j a az általunk felhozott okokon és hatá-
rozaton kivül az a tény, hogy ezen szigorú ál-
láspont ellenkezik az egyháznak ugyancsak a 
házasságkötésre vonatkozó más határozataival. 
Az egyház ugyanis még a köztudumásulag kikö-
zösitett emberektől sőt a szabadkőművesektől 
sem tagadja meg föltétlenül az egyházi házas-
ságkötést és megengedi, hogy fontos okból a 
plébános a nyilvános és köztudomásúlag kikö-
zösitett ember házasságánál az egyházzal való 
kibékülés e előtt licite adsistere possit, a mikor 
természeteden gyónás- és áldozásról szó sem 
lehet. A mint ezt látni fogjuk. 

(Vége köv.) Dr Böhm János. 

3) Becker, De Sponsalibus et Matriroouio. Bruxel-
lis. 1896. p. 253. 

-18* 
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Egyházi Okmánytár. 
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
LITTERAE APOSTOLICAE 

DE PRIVILEGIIS AMERICAE LATINAE 

LEO PP. XIII. 
AD FÜTÜRAM REI MEMÓRIÁM 

(Vége.) 

I. Ut electi Epíscopi in Americae Latinae ditionibus 
commorantes postquam promotionis litteras Apostolicas 
acceperint, nisi aliter in praefatis litteris praescrimptum 
sit, a quocumque maluerint catholico Antistite, gratiam 
et communionem Apostolicae Sedis habente, accitis et 
assistentibus, si alii Episcopi assistentes absque gravi 
incommodo reperiri nequeant, duobus vel tribus presby-
teris in ecclesiastica dignitate constitutis, vel Cathedralis 
Ecclesiae Canonicis, consecrationis munus accipere valeant. 

II. Ut Cuncilii Provinciális celebratio ad duodecim 
annos differri possit, reservato Metropoüfae iure illud 
frequentius, prout necessitas postulaverit, celebrandi, nisi 
aliter per Sedem Apostolicam postea ordinatum fuerit. 

III. Ut Episcopi Sacrum Chrisma, quod ex indico 
etiam, vero tarnen balsami liquore fieri potest, et Olea 
Sacra conficere possint iis sacerdotibus adstantibus qui 
adstare potuerint, et, urgente necessitate, extra diem 
Coenae Dumini. 

IV. Ut adhiberi possint Sacra Olea etiam antiqua, 
non tarnen ultra quatuor annos, dummodo corrupta ne 
sint, et peracta omni diligentia, nova vel recentioria 
Sacra Olea haberi nequeant. 

V. Ut pro omnibus et solis regionibus seu locis, in 
quibus magnae distantiae causa vel ob aliud grave impe-
dimentum perdifficile sit Parocbis vel Missionariis ad 
Baptismum conferendum aquam Sabbato Sancto et Pen-
tecoste benedictam ex fontibus baptismalibus, ubi asser-
vatur, desumere et secum circumferre, Ordinarii, nomine 
Sanctae huius Sedis, concedere possint Parocbis et Mis-
sionariis supra dictis facultatem benedicendi aquam baptis-
malem ea breviori formula, qua Missionaries in Peruvia 
apud Indos Summus Pontifex Paullus III uti concessit, 
quaeque in appendice ad rituale Romanum legitur. 

VI. Ut si propter defectum temporis, improbamque 
defatigationem, aliisque gravibus de causis perdifficile sit 
omnes adhibere caeremonias pro Baptismo adultorum 
praescriptas, Parochi et Missionarii, de praevio Ordinarii 
consensu, uti possint solis ritibus, qui in Constitutione 
Pauli III „Altitudo" diei I Iunii MDXXXVII designantur 
Insuper ut in iisdem rerum adiunetis Ordinarii nomine 
Sanctae Sedis concedere valeant Parochis et Missionariis 
u9um ordinis Baptismi parvulorum, onerata in usu huius-
modi facultatis eorumdem Ordinariorum conscientia super 
existentia gravis necessitatis. 

VII. Ut in omnibus et singulis ditionibus Americae 
Latinae, nulla excepta, omnes sacerdotes tam saeculares 
quam reguläres, quamdiu in praefatis ditionibus moram 
duxerint, et non alias, singulis annis die secunda Novem-
bris seu die sequenti, iuxta rubricas Missalis Romani, qua 
nempe commemoratio omnium fidelium defunetorum ab 
Ecclesia universali recolitur, très Missas singuli celebrare 
possint et valeant, ita tarnen ut unam tantum eleemosy-
nam aeeipiant, videlicet pro prima Missa dumtaxat, et in 
ea quantitate tantum, quae a Synodalibus Constitutioni-
bus seu a loci consuetudine regulariter praefinita fuerit; 
fruetum autem medium secundae et tertiae Missae non 
peculiari quidem defuneto, sed in suffragium omnium 
fidelium defunetorum omnino applicent, ad normára Con-
stitutionis Benedicti XIV Pontificis Maximi „Quod expen-
sis" diei XXVI Agusti MDCCXLVIII. 

VIII. Ut omnes fideles annuae Confessionis et Co-
munionis praeeepto satislacere possint a dominica Septua-
gesimae usque ad octavam diem sollemnitatis Corporis 
Christi inclusive. 

IX. Ut omnes fideles lucrari possint indulgentias et 
iubilaea, quae requirunt Confessionem, Communionem et 
ieiunium, dummodo servato ieiunio, si loco inhabitent 
ubi imposibile prorsus vel difficile admodum sit Confes-
sarii copiam habere, corde saltem contriti sint cum pro-
posito firmo confitecdi admissa quam primum poterunt, 
vel ad minus intra unum mensem. 

X. Ut Indi et Nigritae intra tertium et quartum tam 
consaguinitatis quam alfinitatis gradum matrimonia contra-
here possint. 

XI. Ut Indi et Nigritae quocumque anni tempore 
nuptiarum benedictionem accipere possint, dummodo iis 
temporibus, quibus ab Ecclesia prohibentur nuptiae, pom-
páé apparatum non adhibeant. 

XII. Ne Indi et Nigritae ieiunare teneantur prae-
terquam in feriis sextis Quadragesimae, in Sabbato Sancto, 
et in, pervigilio Natalis D. N. I. C. 

XIII. Ut praeterea Indi et Nigritae absque ullo 
onere, seu solutione eleemosynae uti possint indulto, quod 
Quadragesimale dicitur, et quo fideles respectivae dioecesis 
seu regionis ab Apostolica Sede donantur ; ideoque carnibus 
ovis et iactaciniis vesci possint omnibus diebus ab Ecclesia 
vetitis, exceptis quoad carnes diebus in superiori para-
grapho XII notatiä. 

XIV. Ut quandocumque in causis tam criminalibus, 
quam aliis quibuscumque forum ecclesiasticum concernen-
tibus a sententiis pro tempore latis appellari contigerit, 
si prima sententia ab Episcopo lata fuerit, ad Metropoli-
tanum ; si vero prima sententia lata sit ab ipso Metropo-
litano, ad Ordinarium viciniorem absque alio Sedis Apo-
stolicae rescripto appelletur : et st secunda sententia pri-
mae conformis fuerit, vim rei iudicatae obtineat, et exe-
cutioni per eum, qui eam tulerit, demandetur, quacum-
que appellatione non obstante ; si vero illae duae 
sive ab Ordinario et Metropolitano, sive a Metro-
politano, et Ordinario viciniore latae, conformes non 
fuerint, tunc ad alterum Metropolitanum vel Episcopum, 
ei, a quo primo fuit lata sententia, viciniorem eiusdem 
provinciáé appelletur, et duas ex ipsis tribus sententias 
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conformes, quas vim rei iudicatae habere volumus, is, qui 
postremo loco iudicaverit, exequatur, quacumque appel-
latione non obstante. Cum autem recursus ad Apostoíi-
caái Sedem etiam omisso medio, sive ante sive post sen-
tentias iudicum inferiorum, semper integer manere debeat 
ad normam iuris, in usu huius privilegii omnino servan-
dae erunt sequentes conditiones : 1° Ut in singulis causis 
salva maneat cuique litiganti facultas ad hanc Apostoli-
cam Sedem etiam post primam sententiam recurrendi ; 2° 
Ut in singulis actibus exp re s s fiat Apostolicae delegatio-
n s mentio ; 3° Ut causae maiores sint eidem Apostolicae 
Sedi reservatae ad normam Sacri Concilii Tridentini ; 4° 
Et quoad causas matrimoniales ea custodiantur, quae in 
Constitutione Benedicti XIV, cuius initium „Dei mise-
ratione", praestituta sunt. 

Abrogatis deletisque Auctoritate Nostra Apostolica 
omnibus et singulis Indiarum Occidentalium privilegiis 
quocumque nomine vel forma ab hac Sancta Sede prius 
concessis. 

Contrariis quibuscumque etiam speciali et individua 
mentione dignis non obstantibus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub an-
nulo Piscatoris die solemni Paschae XVIII Április 
MDCCCLXXXXVII, Pontificatus Nostri Anno Vigesimo. 

A. CARD. MACCHI. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Esztergom. Vaszary Kolos bibornok ligrimás főp. 
levele az autonomiai választások befejezésének határnap-

járól. — 
0 császári és apostoli királyi felsége Bécsben, 1897 

évi május hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával leg-
kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a magyar-
országi kath. egyház önkormányzatának szervezésére, a 
fentérintett legfelsőbb elhatározás keltétől számított 6 
hónapon belül, az 1869. évi oktober hó 25-én kelt leg-
felsőbb elhatározással jóváhagyott módozatok szerint, uj 
kongresszust hívjak egybe. 

Támaszkodva ezen legkegyelmesebb felhatalmazásra, 
VII. számú körlevelemmel minden plébániára megküldettem 
a választási szabályzatot, a választó-kerületek megalkotása 
iránt adott utasítással együtt, és egyben a választók 
összeírása megkezdésének határnapjául folyó évi junius hó 
24-ik napját tűztem ki. 

Mivel azonban Krisztusban kedvelt papságomnak 
nemcsak az összeírást kell megindítania (1. 19. §.), hanem 
azontúl is segítenie kell a működő bizottságokat; é3 mivel 
magának a főmegyei papságnak még külön 3 papi kép-
viselőt kell választania; czélszerünek találtam a választási 

^módozat némely § ára a figyelmet külön is felhívni. 
Ilyen jelesül : 
1. A választók összeírását intéző 19. §. Eszerint a 

választók összeírásának megkezdése előtt 8 nappal, tehát 
folyó hó 16-a körül, előzetes értekezletre hívandó össze 
a kath. nép a választás módozatainak meghallgatására és 
azon ötös bizottságnak megválasztására, amely bizottság 
aztán junius 24-én megkezdi a választók összeírását, 

2. Összeiratván a választók, szükséges leend magának 
a választásnak napját kitűzni, amint a 21. §. értelmében 
ugyanezen ötös bizottság fog legjobb belátása szerint 
megtenni. 

3. A választó-kerületek központján a módozatok 26. 
§-a szerint központi bizottság alakul, mely a 27. §. 
értelmében kétszer tart ülést : először a kerületbeli szavazók 
összeírása után, hogy a 20. §-ban megengedett felszólam-
lásokat eligazítsa ; és másodszor a szavazatok beérkezése 
után, hogy azokat teljes nyilvánossággal összeszámítsa. 

E központi bizottság üléseinek határnapjait, amint 
azokat első összejövetelekor meghatározta, bejelenti egyház-
megyei hivatalomnak, hogy a választó-kerület minden 
plébániájának idejekorán tudomására adhassam. 

4. A módozat 1. §-a szerint a szervező gyűlés egy-
házi es világi tagokból áll ; és ezek a 2. §. értelmében, 
kivéve a püspöki kart, képviselet alapján vesznek részt a 
gyűlésen, tehát válas-ctás utján nyerik megbízatásukat. 
Igy tehát a világi papság is küld egyházmegyénként 
választandó 34 papi képviselőt (4. §. d) pont), kik közöl 
az esztergomi érseki főmegyére esik a 7. §. szerint 3. 

A 9. §. megszabja ezen papi képviselők választásá-
nak módját. Amihez csak figyelmeztetés végett csatolom 
a 10. §-nak rendelkezését, mely egy öt tagu bizottságnak 
megválasztásáról külön levélben, melyet a püspök bont 
fel, szól és intézkedik. E bizottság közbejöttével lesznek 
a szavazatok összeszámítva és azoknak kik legtöbb szava-
zatot kapnak, mint papi képviselőknek, a megbízó levél 
kiállítva. 

5. A választások sikere érdekében igen ajánlatos, 
hogy az egyes választókerületbe tartozó esperesi kerületek, 
lehető hamar összehivandó esperes-kerületi gyűlések tartása 
után, közös jn állapodjanak meg előre a megválasztandó 
világi és papi képviselő személyében, s hogy igy ezen 
egyének megválasztására — kiket közösen kijelöltek — 
az egész választó-kerületben egyöntetű és czéltudatos 
működést fejthessenek ki. 

Megjegyzem, hogy ha valamely választó-kerület nem 
találna alkalmas és teljesen megbízható jelöltet, ilyennek 
ajánlatbahozatala czéljából egyházmegyei hivatalomhoz 
bizalommal fordulhat. 

6. Minden választás a folyó évi augusztus hó 31-éig 
lehetőleg befejezendő, és az eredmény a §§-ban megjelölt 
módon esztergomi központi hivatalomhoz beterjesztendő. 

Kelt Balaton-Füreden, 1897. évi junius hó 10. 
Kolos s. k. bibornok, érsek. 

Eger, jun 12. Főpásztori levél az autonómiáról. — 
A kor eszméi nem tűrnek államvallást, nem tűrik 

az uralkodó religio rendszerét. Ennek folytán megszűnt 
azon találkozási }3.ont, melyen a két — egyházi és világi 
— hatalom, a középkori keresztény államok eszméje sze-
rint, egymást kölcsönösen kiegészítő testté forrott össze 
s mely a kölcsönös egyetértés és engedmények nyomán 
mindkettőt tágkörü befolyással ruházta fel egymás irá-
nyában. 

Hazánkban a különféle hitfelekezetek polgári tekin-
tetben egyenlőkké s az alkotmány nyújtotta valamennyi 
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jogok és szabadságok részeseivé tétetvén, a kath. egyháznak 
az államtól való nagyobb függése sem igazságos, sem jogos 
nem lehet ; s azért az egyháznak az állam irányában köl-
csönös engedményeken épült ökonomiája módosulást igé-
nyel. Mindannak, a mit az évszázadok folytán az államtól 
nyert kitűnő jogok- és pártfogásért egykor amannak cse-
rébe adott, közvetlen rendelkezése alá kell visszaesni. Hol 
általános és minden vallásfelekezetre kiterjesztett szabad-
ság uralkodik, ott a kath. egyház sem lehet többé saját 
autonómiáját, tanítási és nevelési szabadságát, alapitvá-
nyaira való jogát illetőleg, a többi felekezeteknél jobban 
megkötve. 

Eme meggyőződés vezette az 1848 diki országgyűlésen 
jelenvolt püspököket is, kik több világi katholikuásal 
folytatott tanácskozás után a még együttlevő országgyűlés-
hez benyújtandó következő kérvényben állapodtak meg : 

„A törvényesen kimondott és általunk is üdvözlött 
lelkiismeretszabadság és vallások közti egyenlőség tekinte-
téből, de a kath. egyház biztosításául is kivánjuk, hogy : 
1. Valamint minden bevett válások egyházának polgári 
hatalom irányábani viszonyaik egyedül törvény által vannak 
meghatároztatva : ugy a kath. egyháznak polgári hatalom 
irányábani viszonya is a szabadság és vallásos független-
ség alapján hasonlóan törvény által rendeztessék, s minden 
ellenkező gyakorlat és rendelet megszüntessék. 2. A 
törvény által sem tiltott, sőt az 1559. XLI. stb. törvények 
által engedélyezett zsinatok és egyházi gyülekezetek szabad 
tartása ne akadályoztassák. 3. Az egyéb vallásfelekezetüek 
nevelési ügyeire nézve is fenálló fensőbb felügyelés mellett, 
a katholikusoknak saját iskoláik alapítása, czélszerü rende-
zése és igazgatása iránti joguk bizto9Íttassék. 4. Miként 
az evangélikusok és nem egyesült görögök egyházi és 
iskolai alapitványaikat önmaguk függetlenül kezelik : 
ugy a katholikus közalapítványokat, ideértvén azokat 
is. melyek eddig a királyi helytartótanács alatt álltak, 
kivéve a magyar királyi egyetemet, egy csupán egy-
házi és világi katholikusokból álló bizottmány kezelje. 
Ezeknek törvény általi biztosítását, ugy a lelkiismeret 
szabadságának érdeke s a vallások közötti egyenlőség 
méltánylata, mint a katholikus eg) ház szabadságának 
biztosítása s igy az azt képező számos híveknek meg-
nyugtatása egyaránt igényelvén, ebbeli kérelmünket teljes 
bizodalommal az országos rendek figyelmébe és pártolásába 
ajánljuk. Kelt Pozsonyban, Szentgyörgyhava 6-ik nap-
ján, 1848." 

April hó 7-én Rónay János, csanádmegye követe 
adta e kérvényt át a rendi táblának, a folyamodók remé-
nyét azzal fejezvén ki, hogy a ház megadandja nekik 
azon önállást és szabadságot, mit más vallásuaknak a 
törvény megadott. Deák Ferencz igazságügyi miniszter 
indítványára a kérvény fontosságánál fogva előbb értekez-
leten határoztatott tárgyaltatni. De a tárgy fontossága sem 
vivhatá ki annak, bár legigazságosabbnak, egyszerű elfo-
gadását. 

E körülmény azonban a kérelmezők kedélyére sem 
mikép sem hatott leverőleg, sőt az ügy melletti lelkese-
désüket fokozta és élénkítette. April hó 8-án számos és 
jeles világi tag közreműködésével tartott tanácskozmány-
ban kimondatott, hogy a katholikusok kérelme, habár 

elutasittatott, meg nem bukott és buknia nem is lehet. 
Visszautasithatlan igényeket foglal az magában, jogokat 
követel vissza, melyek a katholikusok sajátjai s az egyen-
lőség és viszonosság törvényes alapján azt kéri biztosít-
tatni, a minek a többi vallásfelekezetek háboritlan birto-
kában vannak. Ekkor pendittetett meg a püspöki kar 
által a katholikus önkormányzat eszméje. 

Az autonomia létesitése körüli mozgalmak tehát 
hazánk közjogi átalakulásának első perczeiben, 1848-ban 
a püspöki kar kezdeményezése folytán indultak meg; s 
midőn az eszme komoly nyilatkozás, de még inkább a 
szükség érzete által odáig fejlődött és eléggé megért, 
hogy a magyar kath. világ törvényesen megválasztod 
képviselői az autonomiai szervezet megállapításának nagy-
fontosságú munkáját végezhették, a püspöki kar ezen 
munkában öntudatának egész tisztaságával résztvett. 

E szervező gyűlés férfias nyíltsággal és határozott-
sággal vitatta meg az elveket, melyek a tanácskozókat 
vezették és azon nagyérdekü és beható érvelés, melv ott 
megnyilatkozott, tanusitá, hogy a megállapodások és ha-
tározatok komoly férfiak meggyőződésének bizonyítékai. 
Es végre befejeztetvén a munka, az ország herczegpri-
másának elnöklése alatt egy 12 tagból álló bizottság 
választatott, melynek egyik feladata az volt, hogy a meg-
állapított szervezeti javaslatot ő felségének, mint a kath. 
egyház főkegyurának, megerősítés s ennek folytán törvé-
nyes szentesités végett eléje terjeszsze. A bizottság ezen 
reá hárult kötelezettséget 1871. évi junius hó 12-én tel-
jesítette. 

A közvélemény meg nem szűnt azóta is állandóan 
e nagy horderejű ügygyei foglalkozni. Magam is ismétel-
ten sürgettem annak elintézését, magánúton és nyilvánosan 
egyaránt. Igy többi közt a főrendiháznak 1889 ik évi jun. 
hó 12-én tartott ülésében is, a mikor egyebek közt ekként 
nyilatkoztam : „Nekem ugy látszik, mintha a további 
várakozás álláspontját a helyes kibontakozás iránti törek-
vésnek kellene felváltania, a mely szerintem abban állana, 
hogy a kormánya beterjesztett szervezeti javaslatot komoly 
beható bírálat alá vegye s ha abban vagy az állam iránti 
viszonyra, vagy őfelségének elidegenithetlen, átruházhatlan, 
a szent korona birtoklásához kötött főkegyúri jogaira 
nézve valami sérelmes, vagy csak aggályos foglaltatik, 
jelölje azt ki, megfontolásának, birálat&nak eredményét 
pedig, — a fonalat ott fogván fel, a hol az megszakadt, — a 
c-ak ülésszakaiban felfüggesztett, de fel nem oszlatott 
kongresszussal további tárgyalás végett közölje." 

Eme sürgetések, főkép pedig a képviselőháznak 1893 ik 
évi márczius hó 11-iki ülésében hozott határozata, mely-
ben a kormányt utasította, hogy „saját törvényes ügy-
körében tegyen előterjesztést ő felségének az iránt, hogy 
a katholikus autonomia létesitése tárgyában szervező-gyűlés 
egybehívására az engedély mielőbb megadassák", a 
kormányt arra indította, hogy egy előkészítő-bizottság 
egybehivása iránt ő felségének előterjesztést tegyen. 0 
felsége 1894-ik évi február hó 4-én e bizottság egybe-
hívására megadta az engedélyt a meghívandó tagok név-
sorának tudomásul vétele mellett. 

E bizottság, melynek tagja voltam, közreműködé 
semmél a következőkben állapodott meg; 1. hogy a 
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magyarországi, tehát az erdélyi részekre is kiterjedő, 
katholikusok önkormányzatát szervező országos gyűlés, az 
ő felsége által 1869. év október hó 25-én helybenhagyott 
szabályzat alapján, uj választások utján hivassék össze; 
2. hogy az 1871 dik évi kongresszus munkálata felett 
maga az újólag összejövendő országos gyűlés lesz hivatva 
érdemileg és illetékesen nyilatkozni. 

Egyebekben a bizottság azon tiszteletteljes óhajtá-
sának ad kifejezést, hogy az összehívandó szervező-gyűlés 
tájékozása és ezzel munkája sikerének biztosítása végett 
az 1870—71-iki szervező-gyűlés által megalkotott és leg-
felsőbb helyre felterjesztett szervezeti szabályzatra vonat-
kozólag tüzetesen megielöltessenek azon pontozatok, melyek 
ezen gyűlés által esetleg ujabb megfontolás alá lennének 
veendők. 

A kormány 1895-ik évi október hó 1-én ő felsége 
engedélyét kérte a szervező kongresszus egybehivásához. 
0 felsége 1895. évi november hó 29-én legkegyelmeseb-
ben megengedte, hogy 1) ezen kongresszus ezúttal is az 
1869-ik é\ i október hó 25-én helybenhagyott választási 
szabályzatban meghatározott módon alakuljon s hogy 2) 
ezen uj kongresszushoz az 1870—71. évi kongresszus 
munkálata azzal küldessék vissza, hogy azt a változott 
\iszonyokra való tekintettel, valamint az ő felségét meg-
illető legfelsőbb felügyeleti s kegyúri jogok s a róm. kath. 
egyház szerkezetének szigorú szem előtt tartásával ujabb 
megfontolás alá vegye és kellő módositás után jóváhagyás 
végett ujóleg ő felségéhez terjessze fel. 

Végül a kormány előterjesztésére ő felsége 1897-ik 
évi május hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával, az 
1870-ik évi október hó 20-ra egybehivott kongresszust 
befejezettnek nyilvánítva megengedte, hogy a magyaror-
szági katholikus egyház önkormányzatának szervezésére 
ezen elhatározása keltétől számított 6 hónapon belül uj 
kongresszus hiv&ssék egybe olykép, hogy a kongresszus 
egybehivásának módjára és munkálkodására nézve az 
1895. évi november hó 29-én kelt elhatározásában fog-
laltak vétessenek irányadóul. Egyben felhatalmazta a 
fcerczegprimást, hogy a kongresszus egy behívása és veze-
tése tekintetében a szükségeseket eszközölje. 

Ennek kapcsán és alapján a herczegprimás a válasz-
tások összeírása határnapjául folyó évi junius hó 24-ikét 
tűzte ki. 

E napon tehát az összeírás országszerte megkezden-
dő. A választási módozatot s az egyházmegyénként választó 
testületekre nézve kiadott utasítást kellő számú példá-
nyokban ezennel megküldöm. 

A választási módozat, melyet t. lelkészeimnek a 
választások törvényes és érvényes lefolyásának biztosítása 
s minden zavar és hátrány elhárítása érdekében gondosan 
tanulmányozniok, szigorúan megtartaniok s megtartatniok 

'kell, ugy az összeirás, mint a választás körüli teendőket 
eléggé tájékoztatólag szabályozza ugyan, czélszerünek 
találom mégis, hogy pontos és fennakadás nélküli eljárás 
végett annak egyes intézkedéseire különösen is utaljak. 

(Vége köv.) 

Kalocsa, jun. 12. Főpásztori rendelet as autonomiai 
választások ügyében. — 

Krisztusban kedvelt főtisztelendő és tisztelendő test-
véreim és fiaim! 

Ő császári és apostoli királyi felsége f. évi május 
hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmeseb-
ben megengedni méltóztatott, hogy a magyarországi katho-
likus egyház autonómiájának „a róm. kath. egyház szerve-
zetének szigorú szem előtt tartásával" leendő létesítése 
czéljából az országos autonomiai szervező gyűlés (congressus) 
az ő császári és apostoli királyi felsége által 1869-ik évi 
október hó 25-én jóváhagyott választási módozat és uta-
sítás szerint a fenti legfelsőbb elhatározás keltétől számí-
tott hat hónapon belül összehivassék. Ezen legfelsőbb 
királyi elhatározás alapján és az említett választási 
módozat 19-ik §-a értelmében a bibornok herczegprimás 
ő fcmagassága az autonomiai szervező congresszusba 
küldendő képviselők választására jogosult választók össze-
irása megkezdésének határnapjául f. évi junius hó 24 ik 
napját tűzte ki. 

Kétségkívül olvastátok azon fenkölt szellemű, apos-
toli ihletű körlevelet is, melyet a bibornok herczegprimás 
ő eminencziája ez alkalomból főegybázmegyéje papságához 
intézett. Minthogy ő főmagassága abban mindannyiunk 
meggyőződésének és érzelmeinek adott kifejezést, felhívlak 
titeket, hogy azt minél tüzetesebben megszívleljétek, és 
híveitek felvilágosítására és buzdítására alapul vegyétek. 

A magam részéről még a következőket rendelem el : 
1. A választók összeírása — mely főegyházmegyém-

ben is f. hó 24-én lesz megkezdendő, valamint az azt 
követő választások, szigorúan a fenn hivatolt s ide '/. a. 
mellékelt választási módozat és utasítás értelmében haj-
tandók végre, mely utóbbinak XII. pontja alatt olvasható 
a kalocsai főegyházmegye választókerületeinek beosztása. 
— Ehez azon megjegyzést csatolom, hogy az 1869. óta 
keletkezett, s ennélfogva a fönti lajstromba föl nem vett 
önálló plébániák a választás alkalmából azon plébániák 
fiókegyházai gyanánt tekintendők, melyekhez 1869-ben 
mint ilyenek tartoztak. 

2, A kalocsai főegyházmegyére eső két papi képviselő 
megválasztása czéljából a 9 §-ban előirt espereskerületi 
gyűlések f. hó 24-ik után szintén mielőbb megtartandók 
s ugyanezen alkalommal a 10. §. értelmében a központi 
szavazatszedő bizottság tagjai is megválasztandók. 

3 Hogy pedig ezen nagy horderejű ügyben Isten 
felvilágosító és buzdító kegyelme minél bőségesebben 
támogassa a mi gyarlóságunkat, ajánlom, hogy magatok 
is buzgó imával ostromoljátok az egeket, és híveiteket is 
arra ösztönözzétek. Egyben elrendelem, hogy ezen kör-
levelem vételétől kezdve minden vasár- és ünnepnapon az 
ünnepélyes sz. misß vagy szent beszéd után, 3 Miatyánk 
és 3 Üdvözlégy Mária az egyházért szóló imával (pro 
ecclesia) ajtatosan elmondassék. 

Kalocsa, 1897. junius 8. 
György érsek. 
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K A T H O L I K U S AUTONOMIA. . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Az autonomiai kongresszus és a románok. 
Mikor a románok külön akcziójának hire kezdett 

terjedni, figyelmeztettük román ajkú kath. testvéreinket 
az együttes akczió fenntartására, mint katholikus köteles-
ségre, ugy hogy a mint eddig egy volt, a püspökök kon-
ferencziája ugy ezentúl egy és egységes legyen még a 
katholikus kongresszus akcziója is. Örömmel veszünk tudo-
mást most arról a nyilatkozatról, melyet a balázsfalvi 
érsekséghez közel álló egyházi laptársunk, az „Unirea* 
a f. hó 29-én Kolozsvárott tartandó román konferenczi-
ára vonatkozólag tett. Kezdetnek a nyilatkozat jó. Vajha 
folytatása következzék az egységes katholikus akczió fen-
tartása érdekében. Az „Unirea" nyilatkozatának szövege ez : 
„Konstatáljuk, igy szól, hogy a tanácskozást csak világiak 
bivták össze a püspökséggel való minden előleges érte-
kezlet nélkül. Konstatáljuk, hogy püspökségünk még nem 
foglalt állást a kérdésben, sőt még fizikai ideje sem volt 
rá. Konstatáljuk továbbá, hogy egyházmegyénk minden 
helyén, — a honnan idáig hirt kaptunk — a katholikus 
autonomia, az eszmecsere főtárgya, és miután maga a 
primás is kérte püspökségünk erre vonatkozó véleményét, 
püspökeink legközelebbről tanácskozást fognak tartani, 
hogy a tervezett katholikus autonómiával szemben állás-
pontjukat jelezhessék." 

Az autonomiai mozgalom. 
— A külön autonomiai képviseletre jogosított 

tényezőkhöz, a kegyurakhoz, káptalanokhoz, tanitórendek-
hez, Vaszary Kolos bibornok hgprimás külön felszólítást 
intézett, hogy képviselőiket idején válaszszák meg. 

— Jelölések, a) Az esztergomi főmegyében, a már 
megnevezett 6 papi jelöltön kivül, emlegetik dr Aschenbrier 
Antal, dr Csemoch János kanonokokat és Palkovics gútai 
esperesplebánost. b) A váczi egyházmegyében emlegetik 
Kazaly Imre dr jelöltségét. Az eszmét az ujszászi esperesi 
kerület vetette fel. 

— Föpásztori szózatok. Az eddig ismertetteken 
kivül megjelentek a szombathelyi, váczi, szepesi püspök 
uraké és a rozsnyói káptalani helynök uré, melyeket mind 
ismertetni fogunk. 

V E G Y E S E K . 
-4- Rómából kaptuk a hirt, hogy XIII. Leo pápát 

Viktória angol királynő félszázados királyi jubileumán 
mgre Sambucetti fogja képviselni, a ki Londonban Norfolk 
hgnek, Anglia első herczegének leszen a vendége. 

— Elvadult magyar fantázia. Eötvös Károly a 
hires saktervédő, a „Függetlenség" czimü lap által ki-
adott „függetlenségi pünkösdi Album"-ban arczképe mel-
lett még a következő mondással is óhajtott szerepelni: 
„Kedves nekem a mennyország, de kedvesebb Magyaror-
szág.11 Szegény Magyarország, ő nem tehet arról, ha fiait 
a protestántizmus, hazafiság ürügye alatt, ennyire elneveli 
a mennyországtól és ennek Istenétől. 

— A lourdesi bazilika orgonáját május 30-án szen-
telte fel mgr Billiére tarbesi püspök. Az uj orgona 2598 
sípból áll, melyeknek legnagyobbika 16 láb hosszú. Vál-
tozat van benne 40, pedále 17. 

— Egyházi személyzeti hirek. Vaszary Kolos bi-
bornok hgprimás, ha valami közbe nem jön, aug. 20-ig 
marad Balaton-Füreden. — Császka György kalocsai érsek 
ma, szerdán a fővárosból székhelyére utazik, hogy Űrnap-
ján pontifikáljon székesegyházában és megtarthassa az e 
napon szokásos nagy körmenetet. Az érsek valószínűleg 
julius elejéig marad Kalocsán, mely idő alatt személyesen 
veszi fel a papnevelő-intézetekbe a pályázókat s maga 
szenteli e hó második felében papokká a végzett negyed-
éves theológusokat. Junius 30-án és julius 1-én Kalocsa 
nagy ünnepélyeknek lesz színhelye. Ekkor szenteli ugyanis 
fel Császka érsek a nagyrészt az ő kifogyhatatlan bőkezű-
ségéből épült Tanítók házát, melyben majd a kalocsai 
egyházmegye tanítóinak árvái nyernek elhelyezést. Ez 
ünnepélyes alkalomra számos vendéget várnak Kalocsára. 
— Sende Imre nyitrai püspök ur Trencsénben bérmál. 

— A rozsnyói püspök beigtatása. Iuánkovks 
János dr rozsnyói püspök beigtatása e hó 20 án fog vég-
bemenni Rozsnyón. A beigtatáson nemcsak Gömör, hanem 
Hont és Nógrádmegye is egy küldöttség altal lesz kép-
viselve. 

— A kispesti Rudolf fogadalmi templom bizott-
sága tegnap tartott ülésében határozatilag kimondotta, 
hogy a templom alapja javára kiadandó díszes Emlék-
Album f. é. október hó 1-én jelenjék meg a könyvpia-
czon. Ugyanezen a napon lesz a templom alap javára 
kibocsátott sorsjegyek húzása is. Az Emlék-Album bolti 
ára 5 f'rt, a disz-példányoké 10 frt lesz, de az előfizetők 
3, illetőleg 5 írtért kapják. Az előfizetések a Magyar 
Altalános Hitelbankhoz: (Budapest, V., Nádor-utcza 12. 
sz.) küldendők. A sorsjegyek pedig a Wekerle-palotában 
(Budapest, VII., Damjanich-utcza 5.) rendelhetők meg. 
Egy sorsjegy ára 1 frt. Ajánljuk ennek a templomnak 
az ügyét lelkes felkarolásba. Jobb helyre pénzt alig lehetne 
adni, mint erre a templomra Kispesten, a hol már az iskolás 
ifjúság maga sem fér el a mostani templomban. 

— Aranymise. Szele Gábor felszentelt püspök, egri 
érseki helynök a napokban tartotta meg aranymiséjét 
H.-Böszörménybeu. Ez alkalomból a jubiláns püspököt az 
egri főkáptalan, az érseki jogliczeum tanari kara és szá-
mos intézet táviratilag üdvözölte. A jász papság az arany-
misés pü-pököt egy gyönyörű kehelylyel lepte meg. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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levélben, intézendők. 

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

Budapesten, junius 19. 

Ô T V E N H A T O 

49. 

D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Katholikusok, ne tágitsunk a püspökök oldala mellől ! — Egyházi házasságkötés gyónás és 
áldozás nélkül. — Egyházi Tudósítások : E g e r . Főpásztori levél az autonómiáról. — S z e p e s i e g y h á z m e g y e . Főpásztori levél az 
autonómiáról. — S z o m b a t h e l y . Püspöki körlevél az autonómiáról. — V á c z . Főpásztori körlevél az autonómiáról. — Katholikus 

Autonomia. Készülődések a kongresszusi választásokra. — Kath. Egyesületi Elet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Katholikusok, 
ne tágitsunk a püspökök oldala mellől! 

„A hol a püspök, ott az egyház." 
(Antiochiai sz. Ignácz.) 

Az a katholikus ember, a ki hiszi, hogy a 
keresztény katholikus anyaszentegyház nem emberi 
alkotás, hanem isteni alapításon nyugvó isten-emberi 
intézmény: az rögtön megért i a figyelmeztetést, 
hogy az uj országos kath. autonomia-szervezet 
megalkotásánál minden emberi önzésnek ós egyéni 
önkénynek hát térbe kell szorulnia, hogy tisztán 
az egyház szervezetébe Krisztus Urunk által be-
oltott isteni rendelkezések és tárgyilagos vallási 
igazságok jussanak érvényre. 

Vallásos hite szerint élő katholikus ember 
előtt nem kevésbbé világos másodszor az, hogy 
mivel Krisztus Urunk egy igaz egyházát, a róm. 
kath. anyaszentegyházat, ennek az egyháznak 
ügyei t ,— nem ugy, mint a többi egyházaknak ne-
vezett felekezetekét, - nem pusztán emberi belátás 
ós okosság, hanem fensőbb, isteni őrködés, maga 
a Szent-Lélek intézi, a ki a maga isteni vezetésé-
nek eszközeiül lá thata t lan befolyásával, rendi ós 
joghatósági felhatalmazásával, a püspököket állí-
to t ta az egyház hajójának kormányrudja mellé 
kezelőkül, ennélfogva a kath. egyház uj, korszerű 
autonomiai berendezkedésének munkájában katho-

I likus ember más fővezéreket nem ismerhet, min t 
! a püspököket, más programmot nem követhet,. 
! mint a püspökökét, más szellemben nem já rha t 

el, mint a római pápával, az egyház lá tha tó 
fejével, hűséges egyetértésben élő püspökökét. 

A mi mostani autonomiai mozgalmunk sike-
rét két részről fenyegeti máris veszedelem : kivül-
ről és belülről. Az egyik oldalon vannak a nyilt 
ellenségek; a másik oldalon, a kath. egyház ál-
barátai, álhivei, s engedelmeskedni nem tudó 
önfiai kezdenek újból elhelyezkedni. 

A nyilt ellenségek tábora, melynek zászla-
jára az uj pogányságnak, a raczionalizmusnak 
főelve, hogy az ember unos-untig elégséges 
önmagának és igy sem Istenre, sem Istent imád-
ta tó vallásra, egyházra szüksége nincsen, — a 
kath. egyházon kivül álló felekezetek kebeléből 
toborzza össze vezérkarát, melynek szolgálatába 
azonban, sajnos, a kath . egyház hivei közül is 
nem kevesen, mind azok t. i., kik akár az ural-
kodó szabadelvű politikában, akár az uralomra 
törekvő szocziáldemokrácziában a radikális fel-
forgatás hivei, elszegődtek csatlósokul. Ezeknek, 
mivel nem kell maga az egyház sem, természetesen 
nem kell annak autonomiája sem. Állam 
— egyén — az ő istenök és mindenök, menny-
ország ós pokol nélkül. 

46 
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A kath . autonomia álbarátainak t ábora is 
minden létező vallásfelekezet, sőt, sajnos, az egy-
ház fiai köréből is kezd ú j ra összeverődni szer-
vezett hadsereggé. Ide t a r toznak különösen a 
pro tes táns ós zsidó hitfelekezetekből a mi ka th . 
au tonómiánknak amaz „őszinte" hő kivánói, kik 
a r r a bennünket szívesen készek segiteni, de csak 
egy föltétel a lat t , hogyha az ugy jön létre, 
ahogy nekik tetszik. Ezek a mi különös jó bará ta ink, 
az igazságosságnak és szerénységnek legelemibb 
kötelességét is elfeledték. Feledik azt, hogy másra 
a sa já t ügyeinek intézésében nem illik, nem sza-
bad idegen tetszéseket ráerőszakolni akarni . 

Sokkal veszedelmesebbek ezeknél a különféle 
hi tfelekezetekből toborzódó á lbará toknál ka th . 
au tonomiai szervezkedésünkre nézve azok a „jó 
kathol ikusok" , kik, miu tán a kathol ikus vallás 
á l ta l a lap i to t t kilenczszáz éves keresz tény Ma-
gyarország szabadelvű lerombolásának orgiáiban, 
fogaika t vicsorgatva a ka th . egyházra, ki tombol-
t á k magukat , most, min tha semmi sem t ö r t é n t 
volna, egyszerre azt kivánják, hogy magá-
nak a jóságos jó tékony ha tás szellemének kép-
viselőiül fogadtassanak el országszerte a le-
t i po r t anya, a kathol ikus egyház au tonómiá jának 
szakértő és jóakaró leghiva to t tabb megcsinálására. 
A házasság, az emberi élet forrásának emez el-
pogányositói, kik Magyarország, ez ország népe 
ősi vallásosságának elpuszti tását a hangzatos 
vallásszabadság czime a la t t kikezdették, ezek a 
valláspusztitók és országelpogányositók, elfeledtek 
egyet, azt, hogy a mindentudó Isten feled ós el-
néző, s hogy az anyaszentegyház szerető keble 
is irgalmas, de csak a megtérő, a bűnbánó bűnö-
söknek 

Sehonnan sem fenyeget i azonban katholikus 
au tonomia i szervezkedésünk munkájának sikerét 
annyi veszedelem, min t az oly katholikus val-
lású, de hi tök elveire nézve önmagukkal nem 
egészen t i sz tában lévő emberek részéről, kik az 
országot elkereszténytelenitő és a kötelező pol-
gá r i házasságot meghonosi tó szabadelvű pá r t t a l 
szemben ellenzéki maga t a r t á s t köve t tek ; sőt 
•esetleg a dechristianizácziót a leghatározot tabban 
s minden erejökből t ámadták , ostromolták. Ezek, 
ha most szem elől tévesztik azt, hogy az Isten 
az ő egyházát a Szent-Lélek őrködése a la t t a 
püspökök által kormányozza; h o g y h a e n g e d n e k 
annak a pro tes táns viszketegségnek, melynél fogva 
,nem az egyházi fensőbbség vezet, hanem a hivek 

kormányozzák önmagokat , felekezetöket, papságu-
kat , a szuperintendensógekből á tvedlet t újdonsült 
püspökségeikkel egyetemben; hogyha ezek minden-
áron kivinni aka r j ák azt, hogy az u j kath. auto-
nomiai szervezetben a világi elem domináljon, 

j t. i. ő adjon vezéreszméket és döntő program-
j mokat , nem az Is ten intézkedései kapcsán arra 
! frivatott püspöki k a r : akkor ezek az emberek 
I lYójába beviszik az egyháznak négyszáz év 

ótf\ legveszedelmesebb ellenségét, a protestáns 
szellemet, a laicarchia szellemét re j tő falovat, és 
többet á r tanak Isten egyházának, min t az u. n. 
nagy szabadelvüség nagy és kis reformerei 
együt tvéve , k ik az állam törvényeit r o n t o t t á k meg 
a dechristianizáczió szellemében, mig az ily „lel-
kes" és „buzgó" kathol ikusok magában az egyház-
ban, t . i. Magyarország kath . egyházában, törnek 
a ka th . szellem megbolygatására és egy tőlünk 
kathol ikusoktól idegen, a pogányságra vezető 
protestáns szellem m e g o t t h o n o s i t á s á r a . 

Nagy felelősséget vállal t ma magára min-
denki, a ki csak egy szóra is k inyi t ja száját az 
au tonomia ügyében a nagy közönség előtt. Mit 
mondjunk azokról, kik a világi elemet a püspöki 
zászló, a püspöki p rogramm mel le t t külön világi 
zászló ós p rogramm kitűzésére izgatják-moz-
gat ják ? ! 

Ne mondja senki, hogy a püspöki kar nem 
adot t p rogrammot . A pr imás főpásztori levele, 
melylyel az egész püspöki kar egyetér tés t val-
lot t , az egész ország ál ta l elismert világossággal 
lerajzol ta az autonomiai kongresszus és intéz-
mény működésének ha tára i t . A ki pedig e hatá-
rok közt levő t a r t a lom i rán t óhaj t további tá jé-
kozást, az tekintsen végig a püspöki karnak im 
már harmadik generácziót foglalkoztató, félszáza-
dos autonomiai , au tonomián dolgozó munkálko-
dására. Ebben a félszázados püspöki autonomiai 
munkálkodásban meg fogja látni, csak nyissa fel 
a szemét, a kath. autonomia egész részletes 
p rogrammjá t , a melyből világosan kitűnik, hogy 
a mi t a püspöki kar akar, az — országos, és 
nem falusi, sekrestyés, Krisztus szellemében sza-
bad és nem pár tpol i t ika i értelemben szolgai 
autonomia . Vagy a ki a tö r téne lmi tanulmá-
nyokra nem rendelkezik elég idővel, miért nem 
vá rha tná be azt az időpontot , midőn a püspöki 
kar, akár a kongresszus összeülóse előtt, akár 
magában a kongresszusban, jónak fogja látni 
nyilatkozni az autonomia részletei i ránt . 
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A katholikus szellem kiválóan a püspökök-
kel való egyetértés, a püspökök i rán t való biza-
lom, a püspökökhöz és az ő intézkedéseikhez 
való ragaszkodás szelleme. 

Ezt őrizzük meg, ezt védjük, ezt ápoljuk? 
ezt fejleszszük, Isten segitségével, nagygyá: és 
akkor nagyot művelhetünk, meg lesz az autonó-
miai szervezet; máskülönben aligha lesz valami 
az egész mozgalomból, mer t az egyház ellen-
ségei sajá t czéljaikra fogják kiaknázni egyenet-
lenségét Magyarország 10 millió katholikus 
emberének, kiknek Isten rendelése szerint „egy 
sziv ós egy lélek "-nek kellene lenni. *** 

Egyházi házasságkötés gyónás és áldozás 
nélkül. 
(Vége.) 

Nagyon fontos ólból megengedheti a püspök, 
hogy a plébános egyházilag összeadhassa a jegyese-
ket, bár ezek egyike kiközösített vagy szabadkőmives. 

Az olmützi főegyházmegyében tör tént . A 
vőlegény azon kéréssel fordult plébánosához, 
szerezze meg neki a vegyesvallás akadályától a 
Mmenté-st, mert protestáns nővel akar házas-

ságra lépni. 
Kárba veszett a plébános minden törekvése, 

melylyel őt ezen elhatározásáról lebeszélni ipar-
kodott. 

Az elébe ter jesz te t t okiratokból megtudta 
a plébános, hogy a nő nemcsak egyszerűen 
protestáns, hanem névszerint kiközösített is. Mert 
néhány évvel előbb kilépett volt a kath. egyház 
kötelékéből — a hová eredetileg tar tozot t — és 
protestáns lett. Püspöke ez alapon névszerint 
kiközösítette a nőt. 

A plébános figyelmeztette a vőlegényt az 
egyház tilalmára, mely nem enged meg semmi 
érintkezést névszerint kiközösített egyénnel. De 
hiába volt minden intése. Mindenre késznek 
nyilatkozott a vőlegény, csak jegyeséről nem 
akart lemondani. Menyasszonya pedig hallani 
sem akar t arról, hogy az egyházzal kibéküljön 
és kebelébe visszatérjen. 

Kérdés első sorban : köthet-e katholikus 
névszerint kiközösített egyénnel érvényesen há-
zasságot? 

Mielőtt e kérdésre megadnók a feleletet, 
lássuk, mily hatása és következményei vannak 
a kiközösítésnek? 

Az egyház törvénykönyve kizárja a kiközö-
sí tet t egyént az egyház imáiból. III. Ince pápa 
meghagyta az esztergomi érseknek, — mint az 
egyház törvénytárának Richter k i javí tot t szövegé-
ben olvassuk, — bogy kiközösitettért „non sunt 
orationes Domino fundendae vel porrigendae 

A szentségeket megtagadja a kiközösített 
embertől. IX. Gergely pápa ezeket rendeli: „Si 
quem sub hac forma verborum: „Illum excom-
munico" vel simili, a iudice suo excommunicari 
contingat, dicendum est eum non t an tum minori, 
quae a perceptione sacramentorum, sed e t i a m m a i o r i 
excommunicatione, quae a communione fidelium 
separat, esse ligatum." 2) 

Névszerint kiközösített emberért, pro excom-
municato vitando, sem életében sem halála u tán 
nem szabad a papnak sem az egyház nevében, 
sem privátim a sz. miseáldozatot bemutatnia. 
Ezzel büntető kezét érezteti az egyház a név-
szerint kiközösített emberrel. Mert a sz. áldozatot 
privátim szabad a p ípnak zsidó- pogány- és 
törökér t is bizonyos kikötések mellet t bemuta tn ia . 

A kiközösitett nem kaphat egyházi javadal-
mat. Nem lehet törvénykezési ténykedéseknél biró, 
tanú, ügyvéd, jegyző. Névszerint kiközösitett 
egyént nem szabad egyházilag eltemetni, st. st. 

A mint lát tuk, IX. Gergely pápa általános 
kifejezést használ, midőn azt mondja: „excommu-
n i c a t i o a perceptione sacramentorum separat." 

Hogy méltóan nem veheti föl a kiközösitett 
a házzasság szentségét, kétségtelen. 

Kérdés, köthet-e katholikus névszerint ki-
közösített egyénnel érvényes házasságot? 

Erre a kérdésre határozot tan igen-nel felelünk. 
Már III. Ince pápa érvényesnek nyi lvání tot t 

ily házass'igot 1198-ban, midőn a spoletoi 
püspöknek, a ki útbaigazítást kér t a pápától , 
felelt. 

Az eset a következő. A spoletoi püspök 
kiközösítette egyik hivét, mert - elhagyva törvé-
nyes feleségét szabad személyhez szegődött. Tör-
vényes felesége halála után nőül vet te a szabad 
személyt ezeo- spoletoi polgár, jóllehet a kiközö-
sítés fenyítékétől még nem szabadult meg. III . 
Ince pápa törvényesnek, érvényesnek jelenti ki a 
házasságot, föltéve, hogy az e l temete t t asszony 

Decretal, lib. V. tit. 39. De sententia escomm. 
cap. 38. 

2) Ugyanott, cap. 59. 
-19* 
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halálában nem volt részök. I t t tehát a kiközösítés 
nem te t te érvénytelenné a házasságot3) 

Részletesen és behatóan foglalkozik kérdé-
sünkkel a hirneves jezsuita jogtudós, Sanchez4) 
Tamás ezen czim a la t t : „Utrum tempore, quo 
alter aut uterque coniux excommunicatione 
ligatus est. valide aut licite matr imonium contrahi 
possit? 

„Quidam — úgymond — ita regide loquuntur 
in hac disputatione, ut censeant matr imonium 
initum a ligato excommunicatione maiori, esse 
invalidum, quod is Sacramentorum incapax sit." 

.A t procul dubio dicendum est, id matri-
monium esse űrmum" 

Állítását III. Ince pápa most idézett Ítéle-
tére alapitja. De hozzá teszi: „peccat tamen 
mortali ter ligatus maiori excommunicatione, si 
ante absolutionem ab illa, matr imonium ineat." 

Értekezése végén (num. 14.) ezt mondja : 
„Ex dictis infertur teneri excommunicatum prae-
mit tere matrimonii contractui absolutionem ab 
e x c o m m u n i c a t i o n e m . A t confessionem sacro mentalem 
non tenetur praemittere, quamvis peccato lethali 
sit praeditus. Quia Tridentinum sess. 24. cap. I. 
de matrim. solum hor ta tur ad confessionem et 
communionem praemit tecdam. Et nemo hoc negat. 
Quia solum Eucharistiae Sacramentum praemit t i 
confessionem mortalium delictorum postu la t : 
caetera autem solam contritionem." 

Ugyanily értelemben nyilatkozik a jeles 
Schmalzgrueber5) j ez su i t a . 

„Quaeritur 6. an valeat Matrimonium. quod 
contrahi tur ab Excommunicato vei cum Excom-
municato ? . . . Etsi absolute Ecclesia potuerit 
Matrimonium sic coniractum irritare, de facto 
tamen illud non esse ir i i tum." Megokolásában 

3) Lib. IV. tit. 7. cap. 6. „Innocentius III. Episcopo 
Spoletano : Significasti nobis, quod, quum P. civis Spole-
tanus quandam mulierem duxisset legitime iti uxorem, ea 
relicta cuidam meretrici adhaesit, et quam ab eius con-
tuburnio ad torum non possit legitimum revocari, vos in 
eum excommunicationis sententiam protulistis. Verum quum 
medio tempore uxor ipsius esset viam universae carnis 
ingressa, meretricem, cui adhaeserat, desponsavit. Nos 
igitur inquisitioni tuae secundum formám canonicam tali-
ter respondemus, quod, nisi alter eorum in mortem uxoris 
defunctae fuerit machinatus, legitimum iudices matrimonium 
excommunicato munus absolutionis, si petierit, iuxta formam 
ecclesiae impensurus." 

4) Sanchez De Sancto Matrimonii Sacramento, Venetiis, 
1726. Liber 7., disputatio 9. 

5) Schmcdzgrueber, Sponsalia et matrimonium. Cum 
privilegio S. Caes. Maj. et Facultate Superiorum, Dilingae 
1726. titul. 16 pag. 356. 

először III. Ince pápa idézett utasítására hivat-
kozik. Majd a dolog természetéből okoskodik, 
É r v é n y e s e házas ság , „quia ea censura ligati non 
sunt incapaces obligationis a d m u t u a m c o h a b i t a t i o -
nem et actus coniugales." A kiközösítés nem 
teszi a jegyeseket képtelenekké a közös együtt-
élésre és a házastársi kötelességekre. 

Mielőtt tovább mennénk, nem tudunk szemet 
hunyni azon ellenkezésre, mely egyházi törvény-
könyvünk idézett fejezetei között jelentkezik. 

Az egyik elt i l t ja a kiközösített egyéneket a 
szentségektől. A másik törvényesnek nyilvánítja 
a kiközösített férfi házasságát, melyet kiközösí-
tésben kötött . 

Ha a mai álláspontra helyezkedünk, hogy a 
t r ient i zsinat taní tása alapján külömbséget te-
szünk a szentségek méltó és érvényes fölvétele 
között, akkor könnyű a két helyet összeegyez-
tetnünk. E szerint IX. Gergely pápa eltil t ja a 
kiközösített egyént a szentségektől, tehát a házas-
ságtól is. De ha e ti lalom daczára mégis házas-
ságot köt a kiközösített egyén, érvényesen köti 
házasságát, de nem köti méltóan, nem megen-
gedett módon, vagyis vét az egyház törvénye 
ellen. 

Az egyház megtil t ja a papnak, hogy a sz. 
áldozatot pro excommunicato vitando bemutassa. 
De ha a pap az egyház e t i lalmával mitsem 
törődve mégis bemuta t ja a sz. áldozatot, ilyenért 
érvényesen muta t ja be, hanem illicite, vagyis 
vétkezik a pap, midőn nem engedelmeskedik az 
egyháznak. 

Csakhogy hiába keressük a t r ient i zsinat 
előtti törvényekben ezt a megkülönböztetést. III. 
Incze is nem mondja érvényesnek a kiközösítés-
ben kötö t t házasságot, hanem törvényednek. Az 
akadály nélkül kötöt t házasság törvényes, az 
akadálylyal kötö t t házasság pedig törvénytelen 
házasság. 

M á r a „Religio-Vallás" 47 . sz. 390. l a p j á n 
rámáta t tunk arra, hogy a házasságot sok tekin-
tetben a többi szentségtől egészen elütő módon 
kell vennünk. Rámutattunk, hogy az egyházjog-
tudósok G-ratian dekrétuma és IX. Gergely pápa 
ügylevelei alapján a házasság szentségi kegyel-
méről mitsem tudnak. És valóban ha átolvassuk 
egyházi törvénytárunk helyeit, a melyek a házas-
ságról rendelkeznek, találkozunk ugyan azokban 
matrimonium. coniugium és connubium s zavakka l , 
de a házasság szentsége k i t é t e l t n e m t a l á l j u k o t t . 
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IX. Gergely ügylevelei 4. könyve 16. t i tulusa 2. 
fejezetében előfordul ugyan sacramentum coniugii 
kifejezés, de e kitétel nem egyenértékű a sacra-
mentum matrimonii kifejezéssel, mer t min t a 
szövegből kiderül, a sacramentum coniugii k i té tel 
a házassági kötelék szent, sérthetetlen voltát 
jelenti . Vagyis, mivel a házasság első sorban 
természeti joga az embernek, a házasságra nem 
ter jesztet ték ki a t i lalmat, mely a kiközösitet t 
egyéntől megtagadja a szentségeket. Igy érten-
dők az Apostolicae sedis moderationi helyei is. 

A dekretálesek ezen ál láspontjára helyez-
kedve eltűnik idézett két helyünk között az 
ellenkezés. 

Állításunk erősitésére ide ir juk még a Poeni-
tentiariának kérdésünk ügyében hozott következő 
határozatát . 

1856-ban utasi tást kértek az olasz plébáno-
sok a Poenitentiar iától : miképp jár janak el a 
kiközösitettek házasságánál. Ugyanazon év julius 
5-én ezt az utasi tást adta a Poenitent iar ia : 

„Parochus vocatus, ut adsistat mat r imonio 
publici et notorii excommunicati, prius in id 
curam impendere debet, u t nuptias celebraturos 

horte tur et impediat aut suspendat matr imo-
nium, donec excommunicatus cum ecclesia recon-
ciliatus sit. Si vero operam frustra consumât et 
aliunde gravia scandala instent, vel pericula pro 
parocho cum damno ipsius parochiae immineant 
ex ulteriore adsistentiae suspensione, parochus 
licite in tali casu matr imonio publici et notorii 
excommunicati adsistere poterit . Par i ter episco-
pus, concurrentibus eiusmodi circumotantiis et 
necessariis cautelis adhibitis, parocho permittere 
poterit, tali matrimonio adsistere.6) 

Ugyanily értelemben felelt a S. Poenitentia-
ria 1860. deczember 10-én. 

„Curandum pro viribus, u t ecclesiasticis 
censuris innodati debito modo cum Ecclesia j 
reconcilientur: a t si reconciliari recusent, et ; 
nisi matr imonium celebretur, gravia inde dam-
na imminere videantur, parochus Ordinarium 
consulat, qui habita rerum et circumstantiarum 
ratione, omnibusque perpensis, quae a probatis 

* auctoribus t raduntur , ea declaret, quae magis 
expedire in Domino iudicaverit, exclusa semper 
Missae celebratione." 7) 

6) Weber, Die kanonischen Ehehindernisse, vierte 
Auflage, 1886. 429. S. 

7) Feije, De Impediments et Dispensationibus Matri-
monialibus. Lovanii, 1893. p. 182. 

Ha az illető kiközösitett vitandus, Feije és 
Gasparri szerint csak a legvégső szükség eseté-
ben engedheti meg a püspök a plébánosnak, 
hogy ilyen embert egyházilag összeadhasson. 

Ugy látszik, hogy dr Kohn Tivadar, jelenleg 
olmüczi érsek, nem ismerte ezeket a határoza-
tokat , midőn 1880-ban, az Archiv für kath. 
Kirchenrecht 44. kötetében tárgyunkról érteke-
zett. Mert azon kérdésre: vájjon összeadhatja-e 
a plébános a jegyeseket, ha egyikök névszerint 
kiközösitett , a nélkül, hogy határozatot t idézet 
volna, egyszerűen csak a maga véleményét adja 
elő ezekben : 

„Wir glauben, dass der Pfarrer in seiner 
Amtswohnung in Gegenwart zweier Zeugen als 
sogenannter test is autorisabilis den Consens der 
Brautleute entgegennehmen könnte, ohne sich 
der communicatio in sacris schuldig zu m a c h e n / 

„Es handelt sich hier um das Seelenheil 
beider Brautleute. Wird die Ehe nicht nach der 
Tridentinischen Form eingegangen, dann leben 
die Nupturienten, die ihren Eheconsens entweder 
vor dem Pastor oder der politischen Behörden 
abgeben werden, im Concubinat und ihre Kinder 
sind illegitim." 

„Wiewohl der Katholik, der die Absicht 
hat, mi t einem Gebannten eine Ehe zu schlies-
sen, ebenfalls Gefahr läuft, das Seelenheil zu 

J verlieren, so ist diese Gefahr bei wei tem grösser, 
I j a ganz sicher, wenn er überdies mit einem 
I solchen im Concubinate lebt." 

Mesze elvezetne tárgyunktól IX. Pius pápá-
nak 1869. október 12-én kelt Apostolicae Sedis 
moderationi kezdetű konstitucziójának kérdésünk-
kel összefüggő helyeit a dekretálesek és a most 
idézett határozatok szövegével egyenkint össze-
egyeztetni. Ezúttal csak rámuta tunk ezen kon-
stituczióra. 

Végül megemlitjük, hogy az egyház még 
at tól a házasságkötéstől sem t i l t ja el föltétlenül 
a plébánost, midőn egyik fél szabadkőmives. 
1883. február 21-én a következő kételyre felelt 
a Congregatio S. R. et U. Inquisitionis : 

„Utrum iuramentum Massonicum non re-
t rac ta tum censiderari et t rac tar i possit vel 
debeat ad instar impedimenti matrimonium 
impedientis aut etiam dir imentis ; et quae 
cautelae exigi debeant, ut matr imonium puellae 
Catholicae cum viro Franco-muratore iurato 
licite aut etiam valide a parocho benedici 
possit." 

* 
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„ R a t i o d u b i t a n d i es t , q u o d i u r a m e n t u m 
M a s s o n i c u m , q u o q u i s s e i p s u m s e c t a e F r a n c o -
M u r a t o r u m caece m a n c i p a t , m a i u s i m p e d i m e n -
t u m m a t r i m o n i i c r e a r e v i d e a t u r , q u a m hae res i s , 
q u i a d o c t r i n a i s t i u s s e c t a e n o n t a n t u m h a e r e -
t i c a est , sed e s s e n t i a l i t e r a n t i - c h r i s t i a n a e t 
m a i u s q u a m d i s p a r i t a s cu l tus , q u i a m a l i t i a sec-
t a e i s t i u s m a l i t i a m i n f i d e l i t a t i s l o n g e s u p e r a t 
p r o p t e r n e f a r i u m finem sibi p r o p o s i t u m r a d i -
c i t u s e v e l l e n d i e c o r d i b u s h o m i n u m fidem i p s a m , 
e t f u n d i t u s d e s t r u e n d i t o t a m Re l ig ion e m e t 
E c c l e s i a m c h r i s t i a n a m . N e q u e i u s t u m v i d e t u r , si 
h a e r e t i c i , qu i J e s u m C h r i s t u m a d h u c c o n f i t e n t u r 
e t SS. T r i n i t a t e m n o n n e g a n t , a S. Ecc les ia 
C a t h o l i c a s e v e r i u s i u d i c e n t u r a t q u e a c o n n u b i i s 
c u m C a t h o l i c i s s t r i c t i u s a r c e a n t u r , q u a m v i r i ad 
e x i t i u m n o m i n i s c h r i s t i a n i c o n i u r a t i , qu i s ec re t i s 
su i s m o l i t i o n i b u s o m n i a r é g n a r e b e l l i o n e p e r p e t u a 
d i s t u r b a r e e t t o t u m m u n d u m r u i n i s i m p l e r e 
n u n q u a m n o n s a t a g u n t . " 

Re'ponsum. 

„Quod a t t i n e t ad m a t r i m o n i u m , in q u o u n a 
c o n t r a h e n t i u m p a r s c l a n d e ä t i n i s a g g r e g a t i o n i b u s 
n o t o r i e a d h a e r e t , d o n e c A p o s t o l i c a Sedes g e n e r a l e 
d e c r e t u m h a c in r e n o n e d i d e r i t , o p o r t e t , u t 
P a s t o r e s c a u t e ac p r u d e n t e r se g é r a n t , e t d e b e n t 
p o t i u s i n c a s i b u s p a r t i c u l a r i b u s ea s t a t u e r e , q u a e 
m a g i s in D o m i n o e x p e d i r e i u d i c a v e r i n t , q u a m 
g e n e r a l i r e g u l a a l iqu id d e c e r n e r e . O m n i n o v e r o 
e x c l u d a t u r c e l e b r a t i o sacr i f ic i i Missae , n i s i q u a n d o 
g r a v i a a d i u n c t a a l i t e r e x i g a n t . " 

Gr. Pel ami S. R. e t U. Inqu . N ó t á r i u s . 9 ) 
E p o n t r a n é z v e is csak á l t a l á b a n e m l é k e z -

t e t j ü k a t . o l v a s ó t az Apostolicae Sedis moderationi 
k e z d e t ű k o n s t i t ú c i ó i de v á g ó h e l y é r e . 

Dr Böhm János. 

EGYHÁZI TUBOSITÁSOK. 

Eger, jun. 12. Főpásztori levél az autonómiáról — 
(Vége.) 

I. Az egyházmegyémből küldendő hét világi képvi-
selőt egyenként a közlött Utasitásban XVI. alatt felsorolt 
választókerületek választják. 

II. Helyi, összeíró és választó bizottscigok. A 19. §. 
értelmében legközelebbi teendő, hogy a lelkész urak a 
jun. 24-i határnap előtt legalább nyolcz nappal, ugy az 
anyaegyházban, mint a távolabb eső és népesebb fiók-

8) Vering, Archiv für kath. Kirchenrecht, 1885. 53. 
Band, 325. S. 

egyházakban is külön, a kath. híveket összehívják, az 
összejövetel czéliát előadják, a választási szabályokat fel-
olvassák és a hiveket felszólítsák, hogy az összeírás tel-
jesítésére s utóbb a választásnak vezetésére a plebáuia-
beli hivek közül egy öttagú bizottságot válaszszanak ; s 
illetőleg, amennyiben a 20. §. szerint az összeírásra né-
pesebb plébániákban s a távolabb eső fiókegyházakban 
albizottságok alkalmazandók, hol ezt a helyi viszonyok 
megkívánják, ehhez képest intézkedjenek a lelkészek, 
hogy ugyané 20. §. értelmében, az öttagú bizottság tag-
jainak száma akkép szaporittassék, hogy minden albizott-
ság legalább három tagból álljon. — Ez albizottságok 
azonban csakis az összeírásnál, s nem a választásnál is 
működnek. 

A bizottság választása a plébános elnöklete alatt — 
aki mellé czélszerüség szempontjából a szavazatok jegy-
zésére, jegyző alkalmazható, — nyílt- szavazattal történik. 
Alkalmas felvilágosítással oda hissanak a lelkész urak 
híveiknél, hogy a bizottság tagjaivá, tekintettel a rájok 
háruló teendők természetére és fontosságára, üg\höz értő, 
munkára kész, hithű férfiakat válaszszanak. Különösen 
figyelembe veendő pedig, hogy e bizottságba a plébános 
és helybeli káplán is megválaszthatok. 

A bizottság elnökét és jegyzőjét saját kebeléből 
megválasztván, megalakul; s erről annak elnöke a 27. 
§-nak megfelelően a (26. §.) központi bizottság elnökét 
értesiti 

A bizottság junius hó 24-én az összeírás munkáját 
okvetlenül megkezdje s annak mielőbbi befejezésére töre-
kedjék. — Összeírandó pedig (20. §.,) minden választó-
képes, vagyis (18. §.) minden 24 éves ker. kath. férfiú, a 
ki nem áll valamely bűnvádi kereset, illetőleg fenyíték 
alatt, vagy nem elmebeteg. Az összeírásban a választó 
életkora kiteendő. 

Az összeíráson kivül a bizottság (21. §.) a kon-
gresszusra küldendő világi képviselő választásánál is eljár, 
és pedig kitűzi a választás napját, annak kellő kihirdeté-
séről gondoskodik s a választásnál egyúttal, — a 22., 
23., 24. s 25. §§. megtartása mellett — mint szavazat-
szedő választmány is működik. 

Minthogy pedig a 20. §. szerint az összeirt válasz-
tók névjegyzéke a választást megelőző nyolcz napon át 
az egyházközség valamely középépületében megtekinthe-
tés végett nyilvánosan kiteendő, hogy az ellene netán 
tett panaszok az összeíró bizottságnál, s esetleg ennek 
határozatával szemben a (27. §.) központi bizottság által, 
a felszólamlásra kitűzött nyolcz napon belől, végleg el-
intézhetők leg jenek: az összeírás befejeztével a válasz-
tási napot a bizottság akkép tűzze ki, hogy e panaszok 
a választás napjáig akadálytalanul elintézést nyerhessenek. 

Es mivel a központi bizottság (27. §.) a felszólam-
lások (20. §.) eligazítása végett, úgyszintén a szavazatok 
összeszámítása czéljából tartandó üléseinek határnapjait 
előzetesen kitűzni, ennek közhirré tételéről gondoskodni, 
illetőleg azt a főpásztornak hivatalos köröztetés végett 
bejelenteni köteles : hogy mindez alkalmasan megtörtén-
hessék, a választási határidőt a bizottságok jó eleve a 
központi bizottság tudomására adják; — de azt egyszer-
smind egyházmegyei hivatalomnak is bejelentsék. 
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A képviselő választása csakis szavazással eszközöl-
hető. Felkiáltás utján való szavazásnak nincs helye. (24. 
§.) A szavazatok, a névjegyzékbe fölvett választók által 
közvetlenül, személyesen és nyilvánosan mondandók be a 
bizottság előtt, mely azokat legott jegyzékbe veszi; s mi-
után azokat, ekkép pontosan jegyzőkönyvbe vezette, azt a 
bizottsági elnök és legalább két tag által aláirva a vá-
lasztó kerület központi elnökének beküldi. (24. s 25. §§.) 

A szavazatok beadásánál s bejegyzésénél kiváló gond 
fordítandó arra, hogy csakis a névjegyzékbe íelvett vá-
lasztók szavazzanak: neveik, s azoknak nevei, a kikre sza-
vaztak, világosan, pontosan bejegyeztessenek. 

III. Központi bizottságok. A 26. §. szerint a választó-
kerületek központjain a központon levő plébániai bizott 
ságnak és legközelebbi hat plébániai bizottságnak elnö-
keiből központi bizottság alakul, melynek teendői a 27. 
§-ban soroltatnak fel. 

A központi bizottság elnöke, mihelyt a vidéki bi-
zottságok megalakultáról értesítést veend, a központi | 
bizottságot mindjárt alakítsa meg, s gondoskodjék, 
hogy a bizottságok bejelentései alapján, a központi bi-
zottság a névjegyzék kiigazítása iránti felszólamlások 
elintézése és a választási szavazatok összeszámítása végett 
tartandó ülései határnapjait alkalmas időben kitűzze, s 
azokat hivatalos köröztetés végett egyházmegyei hivata-
lomnak nyomban s idejében bejelentse. A központi bizott-
sága szavazatok összeszámításánál a leggondosabb alapos-
sággal járjon el; a szavazatok eredményét minden válasz-
a i helyről külön feltüntetve s végösszegezve pontosan 
jegyzőkönyvbe vegye, s ezt az elnökön és jegyzőn kivül 
még legalább egy bizottsági tag által hitelesitve, két 
egyenlő példányban egyházmegyei hivatalomhoz küldje be. 

IV. Papi képviselők választása. Az egyházmegyém-
ből küldendő két papi képviselő választásának napját, az 
esperesi kerületekhez tartozó papok részére a kerületi 
esperesek, — az esperesi kerületekbe be nem osztott 
sz'kvárosom vagy más helyek papsága és a külön nem 
képviselt szerzetek áldozárai részére pedig, az illető fő-
esperesek tűzzék ki s hívják meg az illetőket a választói 
gyűlésre. E gyűlésen választatnak titkos szavazással a papi 
képviselők, és pedig szavazatjegyekkel, melyeken a meg-
választani kivánt két papi képviselő neve foglaltassék ; e 
szavazatjegyek a gyűlésen összeszámitandók, s arról, ki 
mennyi szavazatot nyert, jegyzőkönyv veendő fel; s e 
jegyzőkönyv az esperesek, illetve főesperesek által, zárt 
levélben, a borítékon „autonomiai ügyben" jelzéssel hoz-
zám küldendő. — Azon öttagú bizottságra, melynek köz-
bejöttével a papi képviselőkre adott szavazatok, a 10. §. 
szerint, általam összeszámittatnak, szintén ezen a gyűlésen 
adandók be, és pedig zárt boritékban, az öt-öt nevet tar-
talmazó szavazatjegyek, melyek felbontatlanul ugyancsak 
„autonomiai ügyben" és még „saját kezébe" jelzéssel hoz-
zám küldendők be az esperesek s főesperesek által. 

Az egyházmegye kebelén kivül tartózkodó áldozá-
rok szavazására nézve a 9. §. intézkedése tartandó meg. 

Elrendelem továbbá, hogy ezen körrendeletem véte-
létől kezdve további intézkedésemig, minden vasárnap és 
ünnepen a szentmise után 3 Miatyánk és 3 Üdvözlégy az 

egyházért való imával (pro ecclesia) nyilvánosan a hívek-
kel elmondassák. 

A magyarországi katholikusoknak egyházuk iránti 
hűségük és hazaszeretetük nemes érzülete fogja az auto-
nomiai intézményben azon garancziát megteremteni, mely 
a vallásszabadság biztosítására, az egyházi és iskolai 
vagyonnak kezelésére, egyházi és iskolai önkormány-
zatának függetlenségére szükséges, és pedig oly mérvű 
garancziát, mely az apostoli király legfőbb védura-
ságán kivül semmi más jogos beavatkozást nem ismer, 
mint azt, melyet mint államszükséget minden vallásfele-
kezet elfogadni tartozik. A kath. autonomia nem irányul 
jogterjeszkedésre; nem ütközik sem az állam, sem más 
felekezetek jogaiba, önként folyik a dolog természetéből 
s ősi szabadságunk azon axiómájából: „nihil de nobis, 
sine nobis" ; sőt törzsöke lesz s legmélyebb biztositéka a 
közszabadság minden kiágazásának, mert csakis a lelki-
ismeret jogán keresztül tiporhatni le végleg az emberi 
méltóságot és alkotmányt. 

Az autonomiát erős akarat és egyetértés létre hoz-
hatja, bölcs mérséklet, kölcsönös bizalom és azon szilárd 
tudat megerősitheti, hogy a kath. egyház igazai, jogai és 
érdekei védelmének legbiztosabb alapja isteni alapításában 
és szent szellemének sértetlen megóvásában rejlik. Kerül-
nünk kell tehát a szövetséget korunk álmodozásaival. A. 
mi ügyünk elég magasztos, hogy minket fölmentsen akár-
kinek segédeszközévé, vagy udvarlójává lenni. 

Kelt Egerben, Pünkösd ünnepén, 1897. évi junius 
hó 6-án. József, s. k. érsek. 

Szepesi egyházmegye, jun. 16. Főpásztori levél az 
autonómiáról. — 

Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur legutóbbi kör-
levelében, miután a választási módozatokra nézve kellő 
instrukcziókkal látja el papságát, igy nyilatkozik az auto" 
nomiáról általában : 

Az összeirási eljárás megindításának s a katholikus 
hivek felvilágosítása s útbaigazításának fontos feladata a 
szabályzat szerint az egyes plébániák lelkészeire hárulván, 
bizalommal reménylem, hogy egyházmegyém lelkészei 
kötelességérzetök egész komolyságával fognak a kettős 
feladatnak megfelelni, hozzájárulni igyekezvén ekként ahoz, 
hogy az újból megindított nagy kihatású mozgalom ezúttal 
üdvös eredményre vezessen, s a megalkotandó uj intézmény 
egyrészről szentegyházunk törvényes függetlensége- és szabad-
ságának egyik biztositéka, másrészről az egyházi rend és a 
hivek közt az együvétartozás érzetéből kifolyó kölcsönös 
bizalom éltetője lehessen. 

Az előbbi időkben nem volt szükség ily intézményre, 
mert az egyház viszonya az államhoz nálunk kezdettől 
fogva a két hatalom benső szövetségének elveiből fejlőd-
vén ki, az ország alkotmányos szabadsága egyúttal egy-
házunk szabadságának is biztositéka és védpajzsa volt. 
Az ujabb idők fejleményei azonban lényegesen megváltoz-
tatták e jogviszonyt. A törvényhozás a bevett összes val-
lásfelekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyen-
lőséget állapítván meg s a katholikus egyházat a bevett 
vallásfelekezetekkel törvényileg egy párvonalba sorozván, 

** 
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maga utalta oda az egyházat, hogy szabadsága biztosíté-
kait a lényegesen megváltozott régi jogviszonyban többé 
fel nem találhatván, saját részére is igényelje az önren-
delkezést, melyet az állam felügyeleti jogának épségben 
tartásával, a többi vallásfelekezeteknek biztositott. 

Az egyház ezen önrendelkezési jogának biztosítása 
tehát a czél, melynek érdekében már az 1848-iki ország-
gyűlésen egybegyűlt püspökök is az általok meghivott 
katholikus világiakkal egyetemben az állami közegek által 
kezelt katholikus egyházi és iskolai alapok gondozására 
egy csupán egyházi és világi katholikusokból álló bizott-
ság megalakitását kérelmezték s mely czélnak tágabb 
körű megvalósítására van hivatva az uj szervező kon-
gresszus. 

Szentegyházunk életbevágó érdekeinek biztosításáról 
lévén szó, Istenbe vetett bizalommal reményleni akarjuk, 
hogy a kongresszus, mélyen áthatva a katholikus hit 
éltető szellemétől, alkotásait teljes összhangba fogja hozni 
az egyház hitelveivel és változhatlan szervezetével, mert 
munkásságának csak igy lehet sikere és áldásos hatása. 

Egyházmegyém tisztelendő papsága saját részéről 
közre fog működni a melegen óhajtott eredmény biztosí-
tásában, ha rajta lesz, hogy a hivek választása oly férfiakra 
essék, a kik egyházunkhoz hiven ragaszkodnak, intézményeit 
tiszteletben tartják és katholikus hitüket nemcsak vallják, 
hanem a szerint élnek is. 

Hogy pedig szentegyházunk dicsőségére irányzott 
buzgó törekvésünket Isten áldása kisérje, elrendelem, hogy 
a kongresszus megnyitásáig a plébániai templomokban 
minden vasárnapon és ünnepen a szent mise után 3 
Mi Atyánk, 3 Üdvözlégy Mária az egyházért szóló imád-
sággal mondassék el. 

Kelt Szepeshelyen, 1897. évi junius 8-án. 
Pál, s. k. püspök. 

Szombathely, jun 14. Püspöki körlevél az autonó-
miáról. — 

0 csász. és apostoli királyi felsége a vallás- és 
bözokt. m. kir. miniszterhez intézett legfelsőbb leiratában 
kifejezvén abbeli legmagasabb akaratát, hogy a kath. 
autonomia a római kath. egyház szervezetének szigorú 
szemmel tartásával alkottassék meg, felséges urunk ezen 
legkegyelmesebb intentiójának megfelelően, a vallás- és 
kázokt. m. kir. miniszter ur ő excellentiája egyetértésben 
a nmlt. püspöki karral előterjesztést tett az iránt, hogy 
az országos kath. autonomiát szervező gyűlés még ez 
évben összehivassák ; mire ő felsége Bécsben 1897. évi 
május hó 14-én kelt legfelsőbb elhatározásával az engedélyt 
legkegyelmesebben megadni s ekkép katholikus alatt-
valóinak rég táplált óhaját a megvalósítás stádiumába 
vezérelni méltóztatott. 

A magyarországi kath. egyház autonómiáját szervező 
gyűlés tagjainak megválasztása érdemében a választók 
összeírása megkezdésének határnapjául Magyarország bibor-
nok herczeg-primása a választási szabályok 19. §-a alapján 
1897. évi junius hó 24 ik napját tűzvén ki, az ő felsége 
által helybenhagyott választási módozatot az egyházmegyén-
ként alakítandó választókerületekre vonatkozó utasítással 

» együtt kedveltségtekkel '/. alatt mellékletben közlöm. 

Föpásztori bizalommal elvárom kedveltségtektől, 
hogy az ügy fontosságához és horderejéhez képest arra 
fognak törekedni, hogy a választások mindenütt szép 
rendben a szabályrendeletek pontos megtartása mellett 
eszközöltessenek, és tekintvén a magasztos czélt, mely e 
választásokkal egybekötve van, a fontos eredményeket, 
melyek az autonomia életbeléptetésével a magyar kath. 
egyház hitéletében és annak az államhatalomhoz leendő 
viszonyában az önkormányzat alapján majdan létesülnek, 
kedveltségtek törekedni fognak híveiknek az egyházi 
ügyek iránti nemes érdeklődésüket felébreszteni s buzdí-
tani arra, hogy vállvetve működjenek velünk és teljesítsék 
a haza és szt. vallásunk iránti szent kötelességeiket. 

Szükségesnek véltem erre kedveltségtek figyelmét 
különösen felhívni, mert a választott képviselők között a 
világi elem levén többségben, nyilvánvaló, hogy az auto-
nomia megalkotásában egyik döntő tényező általában a 
választott képviselők, kiváltképen azonban a világi kép-
viselők lesznek. Ugyanazért nagy körültekintéssel járjanak 
el azon férfiak kiszemelésében, kik az autonomiai kongresz-
szusba való beválasztásra méltóknak jelöltetnek. Csak 
vallásos érzületü, szilárd jellemű férfiakat válaszszanak, 
kik megfelelő képzettséggel párosult higgadt gondolkozás-
módjuk által a kath. egyház érdekeinek megvédésére 
nézve biztosítékot nyújtanak. Nem adhatnák hiveik nyugodt 
lelkiismerettel szavazatukat olyan jelöltre, ki az egyház 
által tiltott társulatnak tagja, vagy ha ilyeneknek nem is 
tagja, mégis tudvalevő dolog róla, hogy vallásellenes 
nézetei vannak ; nem választható meg az, kinek erkölcsi 
élete kifogás alá esnék, mert ilyeneknek működése az 
egyházra nem volna áldásthozó. 

A választási szabályok értelmében a papság és 
népesség számarányához képest a szombathelyi egyház-
megyére 1 papi s 5 világi képviselő esik, a kiknek meg-
választása körül kedveltségtek a választási szabályok értel-
mében következőleg járnak el: 

A. A papi képviselőre nézve. 

A választási szabályok 9. és 10. §§. intézkedése 
szerint minden alesperesi kerületben a kerületi papság az 
illető alesperes elnöklete alatt összegyűlvén, az autonomiai 
szervező gyűlésre küldendő egy papi képviselőre titkos 
szavazás történik, melynek folytán a szavazati-jegyek 
összeszámittatnak s arról, ki mennyi szavazatot nyert, 
jegyzőkönyv vétetik fel. 

Ugyanazon alkalommal az alesperesi kerületekhez 
tartozó áldozárok az alesperesnek egy külön lepecsételt 
levelet kézbesitenek, melyben öt megyebeli egyházi egyént 
neveznek meg, a kiket az egész megyéből hozzám beérke-
zendő szavazatok összeszámításával foglalkozó öt tagu 
bizottság tagjaiul óhajtanak. Ezen bepecsételt levelek a 
fentebb érintett jegyzőkönyvvel együtt alesperesi uton 
hozzám beküldendők. 

Az alesperesi kerületekbe be nem osztott szombat-
helyi központi papság, nem különben sz. Ferencz és sz. 
Domonkos szerzetek szombathelyi konventjének áldozár 
tagjai e részbeni jogukat a székesegyházi főesperes ur 
által összehívandó papi gyülekezeten fogják gyakorolni. 

A szombathelyen kivül tartózkodó sz. Ferencz és 
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Domonkos szerzetbeli áldozárok zárt levélben foglalt 
szavazatukat beküldés végett az illető alesperesnek kézbe-
sitendik ; a megye kebelén kivül levő megyebeli áldozárok 
pedig szavazatukat ugyan zárt levélben egyenesen hozzám 
küldendik, megjegyeztetvén. hogy a zárt levél kívülről e 
jegyzékkel : „autonomiai ügyben" ellátandó. 

B. A világi képviselőkre nézve. 
A szombathelyi egyházmegye az arra eső öt kép-

viselőhöz képest öt választó kerületre oszlik. 
1. Szombathelyi választókerület, melyhez tartoznak 

a szombathelyi, kőszegi, körmendi, s pinkavölgyi alesperesi 
kerületek ; központja : Szombathely. 

2. Rohonczi választó kerület, melyhez tartoznak : a 
lékai, pinkafői, rohonczi s szenteleki alesperesi kerületek ; 
központja: Rohoncz. 

3. Sárvári választó kerület, melyhez tartoznak : a 
sárvári, kemenesaljai, jánosházi s vasvári alesperesi kerü-
letek központja : Sárvár. 

4. Szent-Grotthárdi választó kerület, melyhez tartoz-
nak a szent-gotthárdi, németujvári, őrségi s a tótsági 
alesperesi kerületek; központja: Rába Sz.-Márton. 

5. Zala-egerszegi választó kerület, melyhez tartoznak 
a zala-egerszegi, novai, alsó lendvai s letenyei alesperesi 
kerületek ; központja : Zala-Egerszeg. 

Ezen választó kerületek minden egyes plébániájában 
az illető lelkipásztorok az ügynek kellő felvilágosítás s 
buzdítás melleti megindításával saját elnökletök alatt 

indenekelőtt az összeírás teljesítése s a választás veze-
tésére az összehívott plébániai kath. hivek által egy 
plébániai bizottságnak megválasztását eszközlik, a meg-
választott plébániai bizottság a választási szabályok 20, 
21, 22, 23, 24. és 25. §§. szabványai szerint maga meg-
választván elnökét s jegyzőjét, a választók összeírását az 
egész plébániában együttesen, vagy a népesebb plébániák-
ban, s távol eső fiókközségekben albizottság közbejöttével 
teljesiti ; a választás napját meghatározza, a szavazatokról, 
felkiáltás utjáni választásnak hely nem adatván, jegyző-
könyvet vesz fel, s azt az elnök, s legalább két tag által 
aláírva, azon választó kerületnek, melyhez az illető plé-
bánia tartozik, központi bizottságához hivatalból átteszi. 

A központi bizottság a Szombathelyen, Rohonczon, 
Sárvárott, Rába-Szt.-Mártonban és Zala-Egerszegen fel-
állított plébániai bizottságok elnökei s az ezekhez leg-
közelebb eső hat plébániai bizottságnak elnökeiből alakul 
amely a választási szabályok 27-ik §. értelmében teendőit 
végezvén, üléseinek határnapjait közhírré tétel végett 
annak idején nekem bejelentendi, s az egész választó 
kerületből hozzá beérkezett szavazatok összeszámítása 
után az általa kiállított jegyzőkönyvet két példányban az 
illető megválasztott képviselőnek leendő kézbesítés végett 
késedelem nélkül hozzám beküldendi. 

Kornél, püspök. 

Vácz, jun. 15. Főpásztori körlevél az autonómiáról. — 
Az egyházmegye nt. papsága bizonyára élénk figye-

lemmel kisérte és kiséri a magyar katholikus autonomia 
létesítése iránt ujabban nagyobb mértékben, mint azelőtt, 

felmerült törekvéseket, melyek a hazai katholikus társa-
dalomban, sőt azon kivül is a közvéleményt hathatósan 
foglalkoztatják. — Az autonomia megvalósításának gon-
dolata 1848-ból ered, midőn a jelzett évi XX-ik törvény-
czikk a vallásfelekezetek kölcdönös „tökéletes egyenlősé-
gét és viszonosságát" elvül megállapítván, — a katholi-
kus vallás megszűnt államvallás lenni, — mi által az 
egyház közjogi helyzete lényegesen megváltozott. Ez okból 
az 1848-iki országgyűlésen jelen volt püspökök, s egy há-
ziasabb érzületű világiak rögtön felismerték annak szük-
ségét, hogy az egyház viszonya az államhoz, mely immár 
az egyháztól különös oltalmát megvonta, — újólag szabá-
lyoztassék, s a különféle vallásfelekezetek színvonalára 
sülyesztett katholikus egyháznak legalább biztosittassék 
azon szabadság és önállóság, mely a többi bevett fele-
kezeteknek törvényileg biztosíttatott. A mód, mely által 
a hazai közvélemény e czélt elérni, s az életben is meg-
valósíthatni reményli, — volna az autonomia — mely 
fogalom idegen ugyan a katholikus egyház szervezeté-
ben, — de a hazai protestáns egyházak példájából a 
megváltozott helyzet miatt áthatolt a katholikus felfogásba 
is, s ma már mintegy parancsolólag követel az egyházba 
bebocsáttatást. S éppen itt van a dolog nehézsége és 
veszélyes volta, — mert a mi egyik vallásfelekezetnél az 
ottani elvek szerint előnyös lehet, — ugyanaz más egy-
háznál, — értve a katholikust, — az elütő egyházi szer-
vezet miatt több kárt, mint hasznot okozhat. — Az 
1870-iki autonomiai kongresszus is tévedésbe esett e téren, 
annál óvatosabbaknak kell tehát most lennünk, midőn 
időközben a hazai közviszonyok is változtak, s az auto-
nómiát a régi alapon ugyan, de annak hibái és fogyatko-
zásai mellőzésével leend feladatunk létesíteni. 

A katholikus egyháznak Krisztus Urunk által alapí-
tott fönséges alkotmánya van, — a tanítói, papi és kor-
mányzói hatalom az erre a czélra külön rendelt apostol-
ságra van ruházva. Erre bizta az Ur Jézus a hit és 
erkölcstanok megőrzését, terjesztését, az isteni tisztelet 
körüli szolgálat teljesítését, — ezt hatalmazta föl látható 
egyháza kormányzására, — ez az istenileg alapított 
hierarchia, — melynek szavát a hivek testülete követni 
tartozik, azon elv szerint : Qui ecclesiam non audieret, — 
sit tibi sicut ethnicus et publicanus. (A ki az egyházat 
nem hallgatja, legyen előtted, mint a pogány és vámos,) 
— A papi és világi elemnek különválasztását tehát a 
katholikus egyházban nem szabad csak emberi intéz-
ménynek tekinteni, — hanem, a mint valóban az, — 
isteni alkotásnak, melyen semmi körülmények között vál-
toztatni nem lehet, a ki váloztatni akar, megszűnt katho 
likusnak lenni. — s az egyházon kivül áll. — Az auto-
nómiának tehát, mely hivatva van az egyház világi vonat-
kozású bel-, iskolai-, alapítványi-, s bizonyos egvéb vagyoni 
ügyeit önállólag, saját bizalmi közegei által, — törvényes 
függetlenségben az államtól, — ellenőrizni, illetve kezelni, 
olyannak kell lenni, — ha nálunk behozatik, — a mi a 
katholikus egyház imént érintett isteni szervezetébe beleillik, 
— abban zavart, /elforgatást nem idéz elő. 

Ez szembeszökő igazság ugyan, — melyet nyíltan 
tagadni senki sem mer, — mindamellett az autonomiai 
mozgalmak felmerülése óta, főként idegen egyházakban 
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uralkodó nézetek becsempészése következtében, — számos 
oly véleménynyel és törekvéssel találkozunk, — melyek 
emez igazsággal többé-kevésbbé összeegyeztethetetlenek. 

E tekintetben tehát nagy fontosságú szerep vár az 
egyházmegye nt. papságára, — neki leend feladata az 
idegen eszmékkel telitett elméknek oly irányítása, mely 
megfelel az egyház szikla-s/ilárd elveinek s attól egy 
hajszálnyit sem tér el. — „Öltözzetek az Isten fegyver-
zetébe" — hogy az ördög incselkedéseinek ellenállhas-
satok" (Éphez. 6. 11.) „Erősödjetek meg az Urban és 
az ő erejének hatalmasságában" (Éphez 6 10.) mondja 
az apostol. 

Ti vagytok — Krisztusban szeretteim — a hivek 
közvetlen vezérei lelki és egyházi ügyekben — az auto-
nomia létesítése pedig tisztán egyházi ügy — legyetek 
tehát a híveknek jó tanácsadói e kérdésben — magya-
rázzátok meg nekik az autonomia fogalmát és czélját, 
hogy igy tőlük a téves nézetek távol tartassanak, kös-
sétek főképen a hivek szivére, hogy az autonomiai válasz-
tásokkor szavazatukat olyan egyénekre adják, a kik nem 
csak névleges katholikusok, hanem vallásukat közismeretü-
leg életökben nyilván gyakorolják is. — Vigyázzatok a 
hívekre, hogy az ellenkező nézetűek, kik „az Isten igazsá-
gát hazugsággal, cserélik fel, (Rom. 1. 32.) hozzájuk ne 
férjenek — s hamis próféták által — kik bizonyára 
támadni fognak — magukat félre vezetni ne engedjék.u — 
Csak igy lehet reménylenünk, hogy az autonomiai kong-
resszusba, melynek feladata lesz az autonomia szervezése 
és jogkörének megállapítása, oly férfiak jutnak be, kik 
az egyház ügyét szivükön viselik — nem pedig önérdek 
által vezettetnek. . . . 

Ezután közli az autonomia hatáskörére vonatkozó 
adatokat, majd igy folytatja : 

A választások sikere érdekében igen ajánlatos, hogy 
az egyes választó kerületbe tartozó esperesi kerületek eset-
leg mihamarább összehivandó esperes-kerületi gyűlések 
tartása után közösen állapodjanak meg előre a megvá-
lasztandó kongresszusi képviselő személyében s hogy igy 
azon egyénnek megválasztására, kit közösen kijelöltek, — 
az egész választókerületben egyöntetű czéltudatos műkö-
dést fejthessenek ki. 

Megjegyzem, miszerint, ha valamely választó kerület ! 
nem találna alkalmas és teljesen megbízható jelöltet — 
ilyennek ajánlatba hozatala czéljából hozzám bizalommal 
fordulhat. 

Végül rendelem, hogy a küszöbön álló autonomiai 
választásokra nt. lelkészkedő papságom a katholikus népet ! 
kellőképen elkészítse, jogaira és teendőire ezen körlevelem 
szellemében kitanítsa, s minden módon rajta legyen, hogy 
a választók összeírása, s maga a választás kellő rendben 
s béke és egyetértés szellemében menjen végbe. 

Ugyan-e czélból azt is elrendelem, hogy az auto-
nomia szervezkedésnek szentegyházunk javára s felvirá- í 
goztatására szolgálandó módon leendő megalkotása végett 
jelen körlevelem vételétől kezdve egész a tárgyalások ! 
befejeztéig minden vasár- és ünnepnapokon az ünnepélyes 
s/.ent mise után 3 mi Atyánk és 3 Üdvözlégy mondas 
sék a templomokban az egyházért szóló imával, hogy 
Isten, kitől mioden áldás és kegyelem származik, a ma-

gyar katüolikus egyházi autonomia létesítésére irányzott 
törekvéseinket tegye sikeresekké és a jóban bőségesen 
gyümölcsözőkké. (Végül közli a választások módozatait) 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar hölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Készülődések a kongresszusi választásokra. 

Országszerte folyamatban van a plébániák kebe-
lében. a választókat összeíró ötös bizottság megválasz-
tása. Valamennyi plébániai gyűlés közt jelentőségre 
nézve kiemelkedik ket tő : a budapest-belvárosi és a 
budapest- józsefvárosi , a tekintetben, hogy mig a bel-
városi gyíilés eltért a főpásztori utasítás intézkedésétől s 
az ötös bizottság megválasztásán kivül önkényideg bele-
ment egy programm-készitő hetes bizottság megválasz-
tásába is, mig a józsefvárosi hitközségi gyűlésben a 
plébános szigorúan ragaszkodva a főp. rendelethez 
kijelentette, hogy a programm-készitő hetes bizottság 
kiküldése iránt való felszólalásnak helyet nem engedhet, 
mivel az a főp. rendeletre összehívott első szervezkedési 
gyűlés tárgysorozatába bele nem vonható. A főpász-
tori rendelet től való eltérés világos, hogy nem volt 
szerencsés ötlet, bárki sugalmazta. Minden bajnak és 
kudarcznak, mely az emberiséget és az egyházat érte, 
az önkény volt a forrása ; mig az engedelmességről irva 
vagyon : „Vir obecliens loquetur victorias." E r r e köte-
lességünk mindjá r t i t t a küzdelem kezdetén figyelmez-
tetni , minthogy az egyház életének bármi tekintetben 
való intézésében a világi elemnek a hierarchiai vezetéssel 
szemben, vagy a mellet t való vezetni akaró okvetet-
lenkedése nem jó ómen. Parlamentár is formalitásokat 
bevinni a kath. autonomiai mozgalomba akkor, mikor 
a parlamentárizmus a maga illetékességének a terén is 
a legcsufosabb csőd szélére került , nem akarom meg-
mondani micsoda eljárás. Kérem, nekünk nem soha be 
nem váltot t programmok és programm-beszédek kelle-
nek, hanem — igaz katholikus lélekből fakadó hit-
vallás és vallásgyakorlás. Ez a hivek részéről a biza-
lomra való méltóságnak elengedhetetlen alapja, ez a 
legjobb programm, mely minden beszédet, legfőképpen 
pedig a korteskedő beszédeket fölöslegessé teszi. 

— A választások eredménye Budapesten: 1. Buda-
vári főplebánia : öt tagú bizot tság: Bog isidt Mihály cz. püs-
pök, esp. pleb., Kranz József, Kanócz István, Keömley 
Pál és Nikolics Ignácz, 5 póttaggal . 'Z.Budapest-Tabán: 
Leimeter János káplán, Pálházi Endre, Molnár János, 
Dragon János, Ott Antal, 3 póttaggal. 3. Ó-Budán: Ságmüller 
József káplán, Halász Gyula, Gyárfás Sándor, Gergelyi 
Jakab , Birkl Is tván 9 pót taggal . 4. Az országúti plébá-
nián : Hamliaber Gentilis plébános, Wimmer t Károly, 
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Christian János, Schwendtner Károly, Bauer József, 
4 póttaggal. 5. Budapest-belváros: Kriszt J enő káplán, 
Törnöry Károly, Szadovszky József, Némay Antal, Stein-
hardt Antal, 2 póttaggal . 6. Budapest-Lipótváros : Lollok 
Lénárd prépost-pleb., Hayd in Károly, i f j . Luczenbacher 
Pál, Mezey Lajos, Romaiser Béla 5, pót taggal . 7. 
Budapest-Terézváros : Stieber Yincze apát-plebános, 
Szászy Lajos, Örley Lajos, Szohner Lajos, Eisele József. 
8. Budapest-Józsefváros : Dr. Bundala J ános káplán, 
Kurcz Antal, dr. Kon tú r Béla, báró Barkóczy Sándor, 
dr. Gyürky Ödön 5 póttaggal . 9. Budapest-Ferencz-
viros: Kurcz Vilmos plébános, Pohl Ferencz, Virava 
József, Tompa Antal, Berkes Antal, 5 póttaggal . 

-f- Pap i képviselők je lö lése . 1. Az esztergomi fő-
megyében a nagyszombati esperesi kerület papságának 
je lö lése : 1. Molnár János apát, 2. Dr Prohászka Otto-
kár. 3. Ferenczy József pozsony-iványi esperes-plebá-
nos. — 2. A pécsi egyházmegyében a pécsi központi 
papság je löl t je i : 1. Pozsgay József kanonok, seminá-
riumi rektor, dr Rézbányai János pápai kamarás. — 
3. Az egri főmegyében jelöl tek : Párvy Sándor dr apát-kano-
nok, Rapaics Raymond dr egyet, tanár, Krassy Bódog 
föesp. gyöngyösi apát-pleb., Bydeskuty Gyula kápolnai 
apát-pleb., Puchl in Kázmér hevesi pleb. — 4. A váczi egy-
házmegyéből a következő tudósitás érkezett hozzánk.*) 
Az alsó-némedi esperesi kerület f. hó 15-én tar to t t 
kerület i értekezletén az autonomiai kongresszusba 
küldendő papi képviselő személyére vonatkozólag. 

Szsahegyi Gyula czim. kanonok és papneveidei lelki-
igazgató urat je lö l te ; (igy jelölt a hatvani esp. kerület 
is) kit a legméltóbbnak talál arra, hogy a váczi egy-
házmegyét képviselje. Azonfelül a kecskeméti választó 
kerületben, melyhez az alsó-némedi kerület tartozik a 
világi képviselőre vonatkozólag is tör tént megállapodás 
Gróf Szapáry Is tván ur személyében. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 

— A Szent-István-Társulatnál működő tankönyv-
vizsgáló bizottság f. jun. hó 24-én, csütörtökön délután 
4Va órakor ülést tart. Az ülés tárgyai : Tanácskozás nép-
oktatási intézetek részér való szakkönyvecskék Íratásáról. 
Tanácskozás a bizottság eljárási szabályzatának 3-ik 
pontjában megállapított birálati dijakról. Döntés több 
könyvről és kéziratról. 

IRODALOM. 
— Felhívás megrendelésre. A kegyúri jog, kongnia, 

autonomia. I r ta : Dr Surányi János, győri székesegyházi 
kanonok. 

Az apostoli királynak legmagasabb resolucziói foly-
tán a kongrua rendezése s az autonomia szervezése napi-
rendre tűzettek. 

A kongrua-kérdesnek alapos s igazságos megoldása, 
a kegyúri viszonynak szabályozása nélkül alig lesz foga-
natosítható (1. 1887. márczius 22. kir. leiratot.) 

A kongrua s a kegyúri ügy sikeres elintézéséhez az 
állam s egyház között ujabb időben gyökeresen megvál-

*) Kérünk hasonló rövidségü tudósításokat. A szerk. 

tozott viszonynál fogva leghivatottabb orgánum az auto-
nomia. 

Az autonomia czéltudatos szervezésétől s ennek kere-
tén belül a kongrua és palronatus helyes szabályozásától 
függ nagyrészt a magyar kath. egyház önállóságának, 
szabadságának, életereje kifejtésének jövendőbeli bizto-
sítása. 

Időszerűnek láttam tehát a megoldásra érett kérdé-
sekhez hozzászólani, s azoknak szellőztetése által a nézetek 
tisztázásához némileg hozzájárulni. 

Tanulmányom czelja a három életbevágó ügy szervi 
összefüggését feltüntetni. De mig a kongruát s autonó-
miát csak főbb irányelveikben kőrvonaloztam : addig a 
kir. főkegyúri jogot, s a hazai közönséges patronatust, 
különösen ez utóbbinak szabályozását javasoló okokat, és 
hogyan lenne a szabályozás a változott viszonyoknak meg-
felelően foganatosítandó ? bővebben tárgyaltam ; részint 
azért, mivel e szövevényes kérdés még kevésbé lett 
megvilágítva ; részint azért, mivel a kongrua s autonomia 
ügyben megindult mozgalom hivatott és már intéző vezé-
reinek praejudikálni nem akartam. 

A 10—12 ívre terjedő, nagy 8-adrétü. juliusban 
megjelenő műnek ára portomentesen küldve 1 frt. 

A megrendeléseket kérem szerzőhez, vagy a győri 
egyházmegyei nyomdához küldeni. 

Győr, 1897. junius 8. Dr Surányi János. 

V E G Y E S E K . 
-f Rómából jött a tudósitás, hogy mgre Sambu-

cetti, ki ő szentségét Viktoria angol királynő uralkodásá-
nak hatvanévi (nem ötvenévi) jubileumán fogja képvi-
selni, f. hó 14-én estve indult el útjára. Kíséretében van 
hazánkfia mgre Vay gróf titkos kamarás és Muccioli 
gróf pápai nemes testőr. Párisban az ottani nuntiatura 
tanácsosa, mgre Granito di Belmonte fog a követséghez 
csatlakozni. A pápa rendkivüli követe Norfolk hg ven-
dége lesz. A diplomácziai illem kérdését a sorrendre 
nezve az angol szokás szerint döntötték el, vagyis a betű-
rend dönt, és igy a pápa követe a [ H betűvel (Holy See) 
kezdődő államok közé kerül. Minthogy Viktória királynő 
a nagy körmenet közben a szent Pál templomban tar-
tartandó haiaadás alkalmából nem szál ki a kocsiból, ha-
nem a templom előtt kocsiban marad, a pápa követe 
részére lehetővé van téve a nagy körmenetben való rész-
vevés is, vagyis a királyné kisérése az egész körmenet 
alatt. Mgre Sambucetti a pápa sajátirásu levelén kivül 
gyönyörű mozaik-képet is visz emlékbe. 

— Szentségimádás. A jézustársasági atyák mária-
utczai templomában junius 25-én, 26-án és 27-én regge-
lenkmt 6 órától 9-ig szentségimádás lesz, este 6 órakor 
pedig szentbeszéd. Az ájtatosságot Jézus szive tiszteletére 
tartjak. 

— A föld minden fejedelme, — még a pogányok 
is tisztelettel e g e d n e k a pápa abbeli akaratának, hogy 
ha Rómában vannak, nála látogatást mict a Quirinalban 
lakó olasz király vendégei nem tehetnek. A siami király 
is f. hó 4-én, előbb a Quirinált, hol a király vendége vala, 
elhagyta és abba a szállóba ment, a hol kisére'tének egy 
része szálláson volt, és onnan indult a Vatikánba tiszte-
legni a pápánál. A siami király, mikor a pápa barátságos 
kézszoritásra nyújtotta a király felé kezét, megcsókolta 
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a pápa kezét. Ugyanezt tette a három királyi herczeg is. 
Pedig ezek mind pogányok. S a siami pogány király vissza-
térőben a Vatikánból nem ugy tett mint a „keresztyén" 
Vilmos császár, hogy hetykén egyenesen a Quirinálba 
hajtatott vissza, hanem az emiitett semleges szállóba 
hajtatott el a Vatikánból és ott bevárta Rampolla biboros 
tisztelgését, a ki a királyi vizitet a Vatikán nevében ott 
a királynak visszaadta. Némely keresztyének és keresztények 
pogányabbak a pogányoknál. 

— Oroszországban az ifjú czár alatt ugy látszik 
kissé jobbra fordultak a kath. egybáz ügyei. Jele ennek 
az, hogy ő szentsége 7 püspökséget töltött be az orosz 
birodalom területén. Az uj püspökök névsora ez: 
1. Zwérovits István vilnai püspök káptalani vikáriusból. 
3. Lubowitzki Cyrill az egyesült luzk-zytomericz-kamenicki 
székre a megye kormányzóságából. 3. Baranowski tespei 
cz. püspök samogicziai sutfraganeusból seynai püspök. 4. 
Symon Ferencz plotczki püspök, a pétervári egyházi 
akadémia rektorságából, 5. Nedzialkowsky Károly mohilewi 
érseki helynökké. 6. Cyrtovt Gáspár samogicziai segéd-
püspökké. 7. Klopotowski Boleszló luzk-zytomiri segéd-
püspökké. 

t Kneip Sebestyén — meghalt Szép életet élt, 
szép kort ért, 1821-ben született, 76 éves korában halt 
meg, az egyház becsülésében, az egész világ tiszteletében, 
mint az emberiség jótevője, ki hathatósan tanította kor-
társait, hogyan kell egészségesen élni s a betegségeken 
hogyan lehet a legegyszerűbben segíteni. Az „Esti Újság" 
nagyon elhibázta a dolgot, midőn Kneipp emléke alkal-
mából kirohanást tett a középkor ellen s a jó öreg urat 
modern emberré akarta megtenni abban az értelemben 
mintha t. i. a boldogult a testet egyenrangú"-vá tette 
volna „méltóságban és nemességben" a lélekkel. Hagyjanak 
békét az öreg urnák, a kik az ő papi lelkét megérteni 

nem képesek! A középkornak nem volt sem kávéja, sem 
teája, nem voltak sem pálinkái sem modern élvezetei, 
melyek a modern emberek testét modern módon teszik 
tönkre. Hogy a modern eszközökkel tönkre tett testi 
egészség helyreállításának legegyszerűbb módjára tanította 
Kneipp kortársait : ezzel nem arra tett szolgálatot, hogy 
emlékét a kortársak megrágalmazzák s magukkal a közép-
kor ellen botor háborúba vigyék. Kérem, a középkor 
higiénikus tekintetben ha nem is volt eldorádó, a minek 
bizony, a mai kort sem lehet tekinteni ; de „szemétdomb" 
sem volt ám. A modern emberiség nagy gyógyítója hadd 
nyugodjék békességben, és az örök világosság fényesked-
jék neki ! 

— Keresztény szinház. Mikor az állami hatalom 
elszakad a kereszténységtől, a keresztény vallást pártolásába 
veszi a — nép. Vox populi vox Dei. Ennek a fordulatnak 
köszönhető, hogy Bécs Währing külvárosában társaság 
alakult keresztény szinház felállítására. 

— Konkurzus. A szatmári papnevelő intézet pap-
növendékeinek sorába való felvétel julius 2-án fog meg-
történni. A jelentkezőknek keresztlevelüket és iskolai 
bizonyítványukat előző napon a püspöki irodában be kell 
mutatniok. 

— Zarándoklat Mária Czellbe. Szent István nap 
ján, augusztus 20-án zarándoklás lesz Nagy Mária-Czellbe 
a budapesti II. ker. Szent.-Anna plébániából. A zarán-
doklás vezetője Dömötör Gedeon plébános. A résztvevők 
augusztus 20-ikán délelőtt 12 órakor indulnak, külön 
hajón a II. ker. Bomba-térről a Mária-Czellbe 26-án 
délután érkeznek. Visszatérés Budapestre augusztus 28-án. 
Jegyeket a plébánián lehet kapni. 

T . o l Y a s ó i n k h o z ! 

Az 189 7-ik év második fele ö r ö k k é e m l é -
k e z e t e s lesz M a g y a r o r s z á g vallási, és nemzeti é le-
t é b e n . E g y h á z és á l l a m k ö z ö t t m o s t , a k a t h . 
a u t o n o m i a i k o n g r e s s z u s a l k a l m á b ó l , f o g e ldőln i , 
lesz-e v a l l á s i b é k e e h a z á b a n , a v a g y a k a t h . 
e g y h á z a t e z e n t ú l is a k e r e s z t é n y s é g t ő l e l v á l t s 
s z a b a d e l v ű v é l e t t á l l a m i h a t a l o m szolgaságában 
a k a r j á k m e g t a r t a n i . Ez az u t ó b b i e l j á r á s a k a t h . 
e g y h á z a t é l e ' - h a l á l h a r c z r a h i v j a k i l é t e , sze l l eme , 
s z a b a d s á g a m e l l e t t . E b b e n az e g y h á z i szabadság-
kor czban a „Re l i g io" , u g y m i n t m á r 56 év ó t a 
az e g y h á z n a k ós h a z á n a k m i n d e n n e m e s é r t és 
n a g y é r t v i v o t t h a r c z á b a n , vezér a k a r , vezé r fog 
l enn i . M e r t m i a s z e l l e m e k i r á n y i t á s á t e b b e n a 

gondviseléses félévben, és h a I s t e n seg i t , a z o n t ú l 
is, f o l y t a t n i f o g j u k , f o l y t a t n i k i v á n j u k . K é r j ü k 
t e h á t t . o l v a s ó i n k t á m o g a t á s á n a k f o l y t a t á s á t és 
p e d i g k é t i r á n y b a n . F o l y t a s s á k az e lőf ize tés t , és 
t e r j e s s z é k a l a p o l v a s ó k ö z ö n s é g é t . H a m i n d e n 
e lő f i ze tő c s a k egy uj előfizetőt n y e r m e g m a g a mel lé , 
ez á l t a l a l a p h a t á s á t m á r i s m e g k é t s z e r e z t e . Fe l 
t e h á t a p r o v i d e n c z i á l i s k ü z d e l e m r e , m e l y r e a 
s z e n t ősök , a n a g y h a t a l m ú h a j d a n i k a t h o l i k u s 
M a g y a r o r s z á g a l a p i t ó i és f e n t a r t ó i , á l d á s t á h i t v a 
t e k i n t e n e k le az égből ! T. o l v a s ó - k ö z ö n s é g ü n k 
b i z o n y á r a m é l t á n y o l n i f o g j a a z t az e l j á r á s u n k a t , 
h o g y l a p u n k b a n „ K a t h o l i k u s A u t o n o m i a " c z i m m e l 
u j r o v a t o t n y i t o t t u n k . H a l a d n i ke l l az i d ő v e l ! 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÖTVENHATO 

Budapesten, junius 23. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Egy orsz. kath. püspöki konferenczia, egy orsz. kath. kongresszus ! — Az erkölcsi nevelés 
módszere. — Egyházi Tudósítások • 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 körlevél az autonomiai választások ügyében. — 
E s z t e r g o m i f ő m e g y e . Autonomiai mozgalom. — N y i t r a. Főpásztori körlevél az autonomia ügyében. — R o z s n y ó . Főpásztori 
intézkedés az autonomiai választások ügyében. — Katholikus Autonomia. A román ajkú görög katholikusok secessiója. — Választások 

előkészitése, jelölések. — Vegyesek. 

C.GY ORSZÁGOS KATH. PÜSPÖKI KONFERENGZIA, 
egy országos katholikus kongresszus! 
Mikor az Isten kiválasztot t népe az ó-szö-

vetségben a babyloni i fogságból hazakerül t s 
Jeruzsálem és az u j t emplom felépítéséhez fogott , 
azt mondja a tör ténelem, hogy a zsidó nép csak 
egyik kezével ép í the t te a fa lakat , me r t a másik 
kezében fegyver t kel le t t t a r tan ia , mivelhogy 
minden pi l lanatban készen kel le t t lennie arr<), 
hogy megvédje másik kezének a m u n k á j á t a 
folyton je lentkező zavargókkal és akadékosko-
dókkal szemben. 

Még meg sem indul t jó formán kath. egyhá-
zunk uj autonomiai in tézményének a kiépítése, 
még csak az előkészülődés, a kezdet kezdetén 
vagyunk vele, és máris szomorú valóság, hogy 
nem két , de négy kézzel is aligha fogjuk birni 
csupán csak az akadályok elhárí tásának a mun-
kájá t . „Foris pugnae, in tus t imorés." Hisz már 
azt az indí tványt is hal lot tuk i t t , hogy halasz-
szuk el Budapesten a választásokat őszre, szep-
temberre , októberre, mer t a budapest i ur i kö-
zönség, a melyből természetesen leginkább fog 
te ln i a szabadelvű szavazat, nyáron á t nyara ln i 
szeret. Miért ne jöhetne be az ur i nép szavazásra ? 

Előt tem most már tel jesen világos az, hogy 

a kormány, midőn egyházunkat ebbe az u j auto-
nómia i mozgalomba belevit te, az akadályok el-
hár í t á sá ra komolyan nem is gondolt, sőt nagy 
valószínűséggel mondha tó immár , hogy tu la jdon-
képpen ta lán valami olyasmifélére gondolt, hogy 
a „zavarosban könnyű lesz majd halászni." A 
ki a vád alá nem esik, ne vonja azt m a g á r a ! 
A kathol ikusok összeveszitése valóban mél tó 
gondolat a szabadelvű á l lampol i t ika öreg Mephisto -
pheleséhez. Kutyáu l jól számí to t t az öreg. Bele-
ugra tn i bennünke t előkészület nélkül és meg-
nyerni a j á t éko t , — az tu la jdonképpen igazán 
egy dolog. 30 év a l a t t nem tanul tunk és nem 
feledtünk semmit . Most, hogy komolyan előállt 
az autonomia-épi tés ideje, minden előitélet és 
rögeszme, mely 1870-ben zavar t okozott , ismét 
előáll, minden tévedés megujul , minden akadály 
ú j r a ú tba gördül. 

Hogyis t ö r t é n h e t e t t volna meg, ha az auto-
nomia i kongresszus jól l e t t volna előkészítve,, 
az, hogy most péld. egymásután előlépnek a görök 
katholikusok, a románok már tényleg s előké-
születben az oroszok,*) és erejöket nem a közös 

*) A a Kelet" már közli és mint az eljárás mintá-
ját és kutforrását ajánlja a hires Dobránszky Adolf áltat 
elsőnek aláirt orosz memorandumot az 1870/1 -iki kath. 
kongresszusról. 

50< 
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ügyre, nem arra fordítják, hogy a katholikus 
egyház Magyarországban végre önállóságra ver-
gődjék, hanem a még ki sem vívott autonómiá-
ból, egyházi szabadságból, követelik a maguk 
részének külön nemzetiségi porczióját, külön 
kiadását. 

Higyjétek • 1 görög katholikus testvérek, 
nem az esik nekünk eljárástokban zokon, hogy 
rítusban, fegyelemben, szokásokban való külön-
állástok érdekében buzgólkodtok, hanem az, 
h o g y a közös katholikus önállóság és szabadság 
kivivására nem akartok kezet adni s velünk 
lat inokkal együtt működni, hanem visszavonul-
tok külön nemzetiségi autonomiátok meddő 
követelésének sánczai mögé tétlenségre. Mert a 
ti külön görög katholikus autonomiátok köve-
telése mindaddig meddő s egyházi szempontból 
ér thetet len taktikázás marad, mig egyáltalában 
nincs kivíva Magyarországban a felekezetlen 
állami hatalommal szemben a katholikus egy-
ház önállósága, szabadsága, autonomiája. 

Isten választott népe az ó-szövetségben 
mindenek előtt azon volt, hogy előbb a babyloniai 
fogságból kerüljön ki s v i s s z a n y e r j e s z a b a d k e z é t , 
szabadságát. Csak akkor fogott Jeruzsálem külön-
féle középületei kiépítésének a munkájába. Akkor 
is, mig épített, egy kézzel hadakoznia kellett 
a külellenségek ellen, kik Jeruzsálem, a deduc-
tio pacis fölépítésében minden áron megaka-
dályozni aka r t ák őtet. Mi, Magyarország katho-
likusai, latin és görög szertartásuak, még mélyen 
benne vagyunk a byzantinus államszolgálat baby-
loniai fogságában, és mégsem arra törekszünk 
l e g e l s ő b e n , h o g y egyesitett erővel kivívjuk szabad-
ságunkat, hanem a felet t vi tatkozunk és egye-
netlenkedünk , a minek első sorban szóba sem 
kellene jönnie még most, t. i. hogy miképp 
építkezzünk — a ki nem vívott szabadság és 
önállóság alapján, tehát a levegőben, külön-külön. 

Félős, hogy ebben az időelőtti külön épít-
kezési vágyban nem az egyház, hanem valami 
más szeretete ragadja magához a döntő be-
folyást. 

Szabad legyen görög-katholikus testvérein-
ket megkérdezni. Mondják meg, miben akadá-
lyozta őket az, hogy egy közös országos püspöki 
konferencziában működtek eddig főpásztoraik — 
sa já t érdekeik, s mondjuk, ritus és fegyelembeli 
•önállásuk kifejtésében? Miben akadályozta ez a 
közös és együttes működés őket akár a kon-

ferenczián belül, akár azon kivül az életben ? Ha 
igazak és őszinték akarnak lenni, azt kell mon-
daniok, hogy semmiben ; sőt ellenkezőleg, a közös 
és együttes püspöki tanácskozásokban való rész-
vevés nekik is csak mindig hasznukra vált. Vagy 
a kongrua-rendezés ügyének napirendre kerülé-
sénél miér t nem ju to t t görög kath. testvéreink-
nek eszébe a külön rendezés eszméje, miért men-
tek bele az együttes rendezés akcziójába? Bizo-
nyára, mert tudják, hogy együttesen erősebbek 
vagyunk, mint külön-külön. íme, az unió nem-
csak hitbeliekben kötelező, de még az anyagiak-
ban is jobb a megoszlásnál. Ezt gondolják meg 
görög-katholikus testvéreink, mielőtt a külön 
nemzetiségi egyházak autonómiájának út jára tér-
nének el, meg sem kísérelve az igazi katholikus 
autonomia u t ján próbát tenni. 

Az egy püspöki konferencziában való rész-
vevés semmiben sem derogált a görög katho-
likus egyházmegyék keleties különállásának. 
Ebből, vagyis saját tapasztalataikból vehetnek tehát 
okulást arra, hogy közös katholikus kongresszu-
son sem fognak érdekeik csorbát szenvedni, sőt 
esetleg külön autonomiai oldal-szervezkedésök 
maga is közös testvéri megegyezéssel könnyeb-
ben fog menni, mint testvérietlen különködés és 
visszavonás mellett. 

Azért tehá t jelszava legyen minden latin és 
görög szertartású igazi római katholikusnak — 
a püspöki konferenczia egységének fentar tása 
mellett mindenek előtt az egy közös katholikus 
kongresszus létrehozása, — visszavonás nélkül, 
hogy beteljesedjék ra j tunk Krisztus főpapi imá-
jának foganatja — „ut sint unum". 

Előbb vivjuk ki szabadságunkat s csak az-
után osztozkodjunk raj ta . Az ellenkező eljárás 
legalább is furcsa eljárás, melyet a történelem — 
Ítélőszéke elé fog idézni. 

Az erkölcsi nevelés módszere. 
Elnöki megnyitó beszéd, mélyet a szatmár-ugocsamegyei 
kath. tanítóegyesületnek 1897. junius 3. tartott közgyűlésén 

mondott dr Steinberger Ferencz. 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
A tanítóegyesületek legtermészetesebb feladata, hogy 

gyűléseiken a közoktatásügyet és magát az életet érintő 
kérdéseket felszínre hozzanak, azokat felszínen tartva, 
érlelődésüket, tisztázásukat az elmék egyetemes erejével 
munkálják és igy a közoktatásügyet s vele az életet meg • 
nemesítsék, ideálisabb irányba tereljék. 
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Az elnöki szék pedig első sorban van arra hivatva, 
hogy ennek ß nemes feladatnak álljon a szolgálatában. 

M. t. vendégeinknek és önöknek, t. kartársaim, szí-
ves türelmét kérve, közoktatásügyünk egy szervi baját 
óhajtom a közfigyelem tárgyává tenni s a bajra az orvos-
lási módot is megjelölni. 

* 

A statisztika, ez a számoknak megdönthetetlen ere-
jével bizonyító tudomány, azt mondja, hogy Magyarorszá-
gon az ifjú korban vétkezők száma az utóbbi évek folya-
mában feltűnő gyorsan szaporodott. A büntettek és vét-
ségek miatt elitélt, 16 éven aluli gyermekek száma 
1381—85-ben évenkint átlag 889 volt. Ellenben 1895-ben 
e szám már 1661-re emelkedett. A szaporodás tehát az 
utóbbi tiz év alatt majdnem száz perczent. 

A közoktatásügy föllendülésének eme fényes kor-
szakában a fiatal bűnösök számának ez a fölszaporodása 
megdöbbentő egy jelenség ; az iskolák számának a szapo-
rodásával fordított arányban áll a fiatalság erkölcse. Azt 
mutatja ez a jelenség, hogy a mai iskola nem képes 
megadni az ifjú léleknek azt az erkölcsi erőt, melyre az 
élet viharaiban oly nagy szüksége van az embernek, hogy 
a becsület útjáról el ne terelődjék. 

De bát lehet-e csodálkozni azon, hogy a rohamosan 
haladó modern kultura mellett az erkölcsi élet aláhanyat-
lot t? Nem természetes következménye-e ez az erkölcsi 
dekadenczia annak a nevelésnek, a mely ma az iskolák-
ban uralkodik ? 

Hát ki gondol ma az erkölcsi élet forrásával, a 
lelkiismerettel ? Hát minő bánásmódban részesiti az iskola 
és a család az erkölcsi élet forrását, a gyermek szivét? 

A modern iskolákban az üdvözítő jelszó lett : a 
helyes oktatási módszer alkalmazása, a melynek csodás 
erejével az iskolai nevelés megfeneklett ügyét a nép-
boldogító kultura napfényes kikötőjébe eveztetjük be. 
Kétségbe nem vonható érdeme a modern iskolának, hogy 
a letűnt idők gyötrelmes, lelket ölő oktatásmódját az 
é: tele m fejlesztés könnyed modern és kellemes képzésévé 
varázsolta át. Ma már szánakozunk a régi jó idők mód-
szertelensége fölött s nehéz elképzelni, hogyan járhattak 
a mult idők oktatói oly göröngyös utakon, midőn a helyes 
érzék oly simára egyengetett talajon vezetheti a gyermek-
elméket. 

Ámde ennek a módszernek a tökélyesbitése csak az 
ért4emfejlesztésre irányult, csak a tudást vette czélba, 
azt gondolván, hogy ez az értelmi műveltség oly varázs-
hatású fényes nap, mely csak áldásos sugarakat szórhat 
szerteszét, melynek nyomában már szükségképpen ott kell 
teremnie az erkölcsnek. 

De az elet, ez a legjobb tanító mester bebizonyítja, 
hogy a tudás és erkölcs nem mindig járnak egy uton. 
Ertel messég és erkölcs két különböző dolog. Ha neveljük 
az egyiket, még nem neveltük vele együtt a másikat is-
Mindkettő külön gondozást kiván. 

Tudás és erkölcs nem járnak szükségképpen együtt, 
mert szellemi organizmusunk ugy van alkotva, hogy 
tetteinkre, életünkre döntőbb befolyással birnak érzelmeink, 
mint a tudásunk. A mihez vonzódik az ember szive, az 
után nyúl a keze. Az életet nem az elméletek mozgatják, 

hanem a bennünk élő érzelmek, vágyak és szenvedélyek. 
Az érzelmek, a vágyak képezik a szellem gépezetében 
azt a gőzerőt, mely az akaraterő mozdonykerekeit ide-oda 
mozgatja. Az ész az utat jelöli ; a hajtó erő a szívben 
van összepontositva. A ki erre a szivre rá nem teszi a 
kezét és azt kellő irányba nem tereli, az, ha még oly 
fényes sikereket is aratott az ismeretszerzés mezején, 
csak fél munkát végzett az emberképzés fontos műveleté-
ben. És fontosabb felét a munkának hanyagolta el, mert 
a társadalom alapja nem a tudomány, hanem as erkölcs. 
Aki a gyermek életét akarja nemesebb irányba terelni, 
annak az értelem bevilágitásán, természetes világossága 
fejlesztésén kivül a szivet is meg kell nemesítenie, ebben 
a nemes érzelmeket : az erény szeretetét, az erkölcsérzel-
met a lelkiismeretet felébreszteni és erősítgetni. 

Ennek a szivnemesitésnek is megvan a maga mód-
szere. De erre a módszerre ügyet sem vetettünk, mert a 
sziv érzelmeivel nem lehet a vizsgálatokon beszámolni, 
azokat a kirakatba tennünk, az avatatlan közönség előtt 
velők csillognunk. Nagy gonddal fejlesztettük a módszert, 
de csak azt, mely az értelem élesítésére és ismeretekkel 
való ellátására szolgál. Van is értelmesség, de nincs benne 
köszönet. Mit ér a tudás az értelmesség, ha nem kiséri 
nyomon a becsület, a tisztesség? Többre becsüljük a 
becsületes pórt, mint a müveit szédelgőt, mert az ember 
értékét nem tudása, hanem tettei, erkölcsei határozzák meg-

Ki becsüli a gazdag zsugorít, aki a szegény előtt 
elzárja szivét és erszényét? Ki tesz nagyobb szolgálatot 
a közjónak, az értelmes, tanult pénztáros-e, aki Ameri-
kába vándorol a rábízott kincsekkel, vagy az egyszerű 
tisztviselő, aki vas szorgalommal párosítja a becsületesség 
erényét? ÁUitunk-e emlékszobrot a lángeszű fejedelemnek 
aki vérbe fojtja a szabadságot és durva önkénynyel tördeli 
össze az alkotmányt? Ki becsüli a tudós férfiút, aki 
példájával lerombolja azt, amit ékes ajkaival épített? 
Minden körben, minden állásban az erkölcs adja meg 
az életnek értékét ; ez teszi tartalmassá az életet ; ez ad 
neki szint és szerez tiszteletet. A tudás is becses szerze-
mény. De fölötte becsesebb az erkölcs, mely még a 
mennyország kapuit is kitárja birtokosa előtt. 

Nem törekedtünk azonban a sziv-nemesítésnek a mód-
szerét is tökélesbiteni, azért nem termett az iskolai nevelés 
jó erkölcsöket. Azt gondolták sokan, hogy a sziv nemesí-
tésére elég a kenetes intelem; azt gondolták, hogy kény-
szerrel bele lehet oltani a gyermek lelkébe a jó erkölcsöket; 
azt gondolták, ha falak kö?:é zárjuk a gyermekeket, már 
ezáltal kialusznak kebléből a nemtelen érzelmek, elhalnak 
a bűnös vágyak s nem kap lábra majd a szenvedély ; azt 
gondolták, hogy vas fegyelemmel át lehet gyúrni a 
gyermek szivét. 

De az élet, ez a nagy tanitó mester, megtanít rá, 
hogy az embej szivét nem lehet észokokkal lefegyverezni ; 
hogy ez a sziv nem tűri meg a kényszert ; hogy ha 
kívülről rá erőszakolják a jó erkölcsöt, a visszafojtott 
érzelmek és vágyak annál nagyobb erővel törnek ki 
később, midőn a fegyelem korlátaiból kiszabadultak,, 
amint ezt az erkölcsi élet fiatal hajótöröttjei mutatják. 

A szivnemesitésnek, az erkölcs beoltásának is meg-
van a maga módszere, mely épp ugy lélektani törvények 
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szerint igazodik, mint az értelemfejlesztés módszere. Aki 
e törvényeket szem elől téveszti, az homokba ér az er-
kölcsnemesités mezején. 

Az erkölcsi nevelésnek első és főtörvénye, hogy az 
erény szeretetét kell mindenek előtt a gyermeki szikbe 
beoltani; hogy az életet alakitó lelkiismeretet kell a gyer-
meki lélekben megszólaltatni és a sziv minden más érzel-
mei fölött túlsúlyra juttatni. Akiben a lelkiismeret erőre 
kapott és kinek életébe beleszövődtek a jó szoktatások, 
arra jöhetnek a megpróbáltatások, jöhetnek a viharok 
nem fog elszédülni és megtántorodni az életben. 

Mi hát az a lelkiismeret és hogyan kell azt a gyer-
meki lélekben felébreszteni és éberségben, elevenségben 
tartani ? Ez a kérdés miden gondolkozó pedagógusnak 
legnagyobb figyelmére érdemes. A legfontosabb módszer 
e világon — a lelkiismeret fejlesztésének a módszere, 
mert ez a módszer döntőbb befolyással van a világ képé-
nek szerencsés kialakulására, mint bármely más módszer. 

Az Isten, ki a világot létre hozá, nemcsak fizikai 
törvényeket alkotott, melyek szabályozzák a fizikai lét-
rendet, hanem erkölcsi világrendet, ethikai törvényeket is 
kellett alkotnia, hogy a leleményességre, fortélyosságra 
képes észszel biró, az ellentétes érdekek és erős érzéki 
ingerek hatása alatt álló és a szabad akaratnak mindeneket 
felforgató hatalmával rendelkező emberek sokadalmában 
khaotikus állapotok, összeütközések ne támadjanak, hanem 
mindenkire nézve nyitva álljon az ut a földi és mennyei 
boldogsághoz. Ez az erkölcsi világrend és törvények, 
mint az Isten szentségének és igazságosságának kifolyásai, 
öröktől fogva ott voltak az isteni értelemben eszmeileg 
előre megalkotva, amint általában az ember természete 
és minden emberi egyed az isteni értelemben előre meg 
volt alkotva és eszmeileg kitervezve. Ezt az erkölcsi 
világrendet és törvényeket az Istennek bele kellett oltania 
az emberi lélekbe is, hogy szabályozzák az emberi csele-
kedeteket. Bele is oltotta az emberi lélekbe ugy, hogy 
az ember megismeri e törvényeket eszének természetes 
világában és megtalálja szivének viszhangjában, mely 
tetszést érez e törvényteljesitése fölött és felháborodik, 
ha csorbát ejtenek e törvényen. Még a gonosztevő is 
kalapot emel az erény fönsége előtt és megvetéssel fordul 
el másoknak aljasságától. Az emberi sziv tetszést érez az 
erkölcs fölött, miként az Isten. Ez az erkölcsi érzelem 
az emberi lélekben. Az égből hozott nemes levele az az 
embernek. Bizonysága annak, hogy a lélek isteni eredetű ; 
hogy a lélek valóban az Isten képmása. 

Ennek az erkölesi érzelemnek a középpontját lelki-
ismeretnek nevezi a lélektan. Ez a lelkiismeret mint 
szintén erkölcsi érzelem, nem mások tetteivel foglalkozik, 
hanem erkölcsi világunk középpontját képező énünknek, 
saját magunknak tettei fölött érez tetszést vagy nem 
tetszést. Nem másokkal, hanem önmugnnkkal törődik ; 
jutalmaz a megnyugvás édes érzetével, vagy büntet hábor-
gásával, a lélekfurdalással. 

Ez a lelkiismeret az Isten szava mibennünk. Az 
Isten irta szivünk táblájára az erkölcsi törvényt. Ez az 
Isten törvénye szói hozzánk a lelkiismeretben. Ezt 
mutatja az a verejtékes tusa, mely a tett előtt lelkünk-
ben lefoly. Ha valamely tettre kell magunkat elhatároz-

nunk. a melyről nem adott nekünk oktatást, felvilágosítást 
soha senki, megszólal bennünk a láthatatlan, benső hata-
lom, a lelkiismeret és mintegy ujjal mutatja meg : Itt 
igy kell cselekedned ! Érzéki természetünk sokszor ellene 
mond a benső szózatnak ; mintegy birkózásra kell e jobb 
meggyőződésünkkel. E szellemi tusa alatt bensőnk remeg 
nyugtalankodik, jeléül annak, hogy itt egy megmásithatatlan, 
büntetlenül el nem tiporható parancscsal állunk szemközt. 
Ez a parancs nyilván nem tőlünk van ; az egy fensőbb 
akarat kifolyásaként az Isten szavaként jelentkezhetik 
bensőnkben, mert önmagától senki sem remeg. 

Ezt az el nem némítható benső hangot, mely meg-
remegtet bennünket, nevezzük lelkiismeretnek. A lelkiis-
meret bennünk van, de nem tőlünk van. Hiába igyeke-
zünk elnémítani ezt a benső hangot; hiába akarjuk 
lebeszélni, alkura bírni, megvesztegetni, [nem sikerül, 
jeleül annak, hogy az egy magasabb törvényhozó aka-
rata : Isten szava az bennünk. 

Ez a lelkiismeret, mint képesség, szunnyadó álla-
potban, megvan már a gyermekben is. De hogy ez a lel-
kiismeret fölébredjen és mozgató erővé legyen az életre, 
szunyadó állapotából föl kell ébreszteni és kellő irányba 
terelni. Ezért külső hatásokra van szüksége, miként a 
földbe vetett magban is meg van a csiraképesség ; de 
külső hatások napfény és eső kell hozzá, hogy a csírázás 
folyamata meginduljon. 

A lelkiismeret felébresztése is "külső hatásokra szo-
rul, mely az erkölcsi élet megindítására czélzó helyes 
módszerben áll. 

Nem lehet e beszéd keretében részleteznem ezt a 
fontos módszert. Csak körvonalokban érinthetem az el-
járást. 

Az Isten szivünkbe irta az erkölcsi törvényt. Innen 
a szívből kell azt a gyermekek által leolvastatni, hogy a 
legfelső törvény közvetetlenül szólaljon meg a gyermekek 
előtt. 

Az erkölcsi törvény semmi egyéb, mint az erkölcsi 
érzelemnek helyeslő vagy nem helyeslő nyilatkozata, gyakor-
lati ítélet alakjában szavakba foglalva és az ismerő 
tehetség mezejére átültetve. Ezt az érzelmet kell a gyer-
meki szivekben élénk elbeszélés utján felkelteni, hogy a 
gyermek tetszést érezzen az életében felmerülő egyes 
erények fölött és visszatetszést az előforduló bűnök felett. 
Az iskola nagyon sok erényt és hibát hoz felszínre. 
Ezeket az erényeket és bűnöket a közlelkiismeret itélő 
széke elé kell állítanunk az esetek ethikai értékének 
kellő kiszínezésével és mély átérzésével, hogy köztetszést 
ébreszszünk az erény felett és felháborodást keltsünk a 
bűn ellenében. Midőn ez erkölcsi ítélkezés után már ott 
él a gyermek szivében a tetszés ő a felháborodás, amit 
a gyermeki arczokról könnyű leolvashatni, akkor kell 
ezen érzelmeknek szavak által kifejezést adatni a gyer-
mekkel. A szívben megítélt cselekedet fölött támadó 
érzelme sugallata, szavakban kifejezve, lesz az erkölcsi 
törvény. Az igy alakult törvény a gyermeknek önal-
kotta műve; saját szelleme kisugárzásának fogja tekinteni 
azt és énje kiegészítő részének ; ez az önalkotta mű paran-
csolóbb erejű lesz, mint a készen adott törvény, ennél-
fogva alkalmasabb vezető az életen keresztül. 
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Ha ily mélyen járó érzelmekből alakulnak meg az 
erkölcsi elvek, akkor az erény, a jog, a becsület, a 
szerénység nem puszta hangképzetek, hanem olyan szók 
lesznek a gyermek előtt, melyeknek hallatára eltelik a 
sziv ezerszeresen viszhangzó érzelmekkel. 

Erkölcsi érzelmünk, a minket biráló lelkiismeret 
ugy ébredez, ha a saját tetteink felett mennél gyakrab-
ban Ítélkezünk. A tanítónak ismernie kell a gyermekek 
életét, erkölcseit, szép vonásaikat és csinyjeiket, hogy 
azokat a lelkiismeret kialakulásánál kiaknázza. Ezek az 
Ítélkezések — kellő tapintattal vezetve és benső megin-
dultságtól kisérve — szivén fogják találni a gyermeket 
és soha el nem mosódó tanulságot fognak hátra hagyni 
annak szellemében. 

Igy fogjuk bevinni a gyermeki szivbe az erény 
szeretetét. És ha ezt bevittük oda, bástyát emeltünk a 
bün ellenében. A gyermek teszi azt, a mi neki kedves 
és nem teszi az ellenkezőt, hiába erőszakoljuk rá. 

Természetes, hogy a gyermeki szivből felszínre 
hozott erkölcsi törvényeket az Isten tekintélyével is föl 
kell ruháznunk, mert Isten nélkül e törvényeknek nincs 
kötelező erejök ; az erkölcsi törvényeket a vallás védő 
szárnyai allá kell helyeznünk, megértetvén a gyermekkel, 
hogy e törvényeket az Lten irta a mi szivünkbe és ki is 
nyilatkoztatta a sinai törvényhozásban és az Ur Jézus 
Krisztus által. Isten sz. akarata legyen a gyermek cse-
lekvésének legfőbb motívuma. Az Isten gondolata lesz 
az erkölcsi törvénynek leghűbb őre és a lelkiismeretnek 
ébresztője. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Beszterczebányai egyházmegye. Főpásztori körle-

vél az autonomiai választások ügyében. 
Sua Ssma Maiestas Rex Noster Apostolicus in sensu 

B. ddo 14-ae Maii 1897. Intimati clementissime indulgere 
dignata est, ut ad coordinandam Ecclesiae cath. in regno 
nostro autonomiam novus congressus, quoniam asserva-
tus a. 1870. in eodem negotio congressus, virtute sup-
racitati benig. Intimati, pro finito deciaratus est, decursu 
sex mensium a dato iteratim citati b. r. Intimati ita 
convocetur, ut quoad modalitatem et activitatem Congres-
sum huius norma in altiss. ddo. 29-ae Nov. a. 1895. ad 
Suam Eminentiam Card., Regni Primatem dimisso Inti-
mato expressa prae oculis habenda sit, cuius altiss. Re-
giae decisionis tenor est sequens: (Következik a legf. 
kézirat szövege.) 

Emmus D. Cardinalis et Regni Primas fundamento 
posteriorÍ8 altiss. reg. decisionis quaestionatum congres-
8um paulo post convocaturus, diem inchoandae conscrip-
tionis electorum catholicorum, in sensu rescripti ddo. 
29-ae Maii No. 2996. emanati, quod adiacentium hicce ./' 
Statutorum §-o 19-ae nititur, in 24-m labentis mensis 
praefixit. — Quosuper VV. Fratres et in Christo Filios 
hisce edoceo cum eo, ut Statuta haec, iuxta quae mem-
bra ad suprafatum congressum mittenda eligi debebunt, 
attente perlegendo, in magni momenti pro iuribus Eccle-
siae nostrae negotio hoc ea, quae opitulante Dei Gratia 
praesuscipienda erunt, conscientiose perficiant. 

Et quia conatus nostri tunc solum optatum habe-
bunt exitum, si tales viri ad saepefatum congressum electi 
fuerint, qui fidem verbo et facto, nullo habito prae oculis 
respectu humano, confessi sunt, qui nil aliud quam rem 
catholicam ac emolumentum Ecclesiae hostibus undique 
pressae cordi habent i hinc circa electionem concernen-
tium delegatorum maxima prae oculis habenda est 
cautela. 

Centrales districtuum electorum catholicorum, Com-
missiones, in sensu §-i 26-ae erunt : 1) Neosolium pro 
districtibus VADiac. : Neosoliensi, Breznobányaensi, Lybeth-
bányaensi, Veterozoliensi et Carponensi, id est pro toto 
Comitatu Zoliensi et ]. r. Civitate Carponensi, quae 
Commissio coadunabitur e praeside Commissionis paro-
chiae Neosoliensis, item e praesidibus vide §-m 19-m in 
proximis Sex parochiis electis ut puta : Felső-Micsinye, 
Szelese, Tajó, Hajnik, Zólvom-Radvány et Veterozolium ; 
2) Priviäia pro districtibus VADiaconalibus : Bajmó-
czensi, Inf. et Sup. Thurociensi, quae Commissio centra-
lis consistet e praesipibns Commissionis parochiae Prividi-
eneis item sec parochiarum : Bajmócensis, Lazanensis, 
Brezanensis, Teutoprónensis, Handlovaensis et Koósensis ; 
denique 'S) pro Districtibus VADiaconalibus: Cremnici-
ensi, S. Crucensi, Regiomontano et Oszlanensi centrum 
erit Regiomontum. Centralem Commissionem hie constitu-
ent praeses commissionis parochiae Regiomontani, nec 
non paesides commissionis sequentium sex parochiarum : 
Bars-Berzenczensis, Magosmartensis, Bars-Rudnóensis, Zsar-
noviensis, Felső-Hámorensis et Geletnekensis. 

Attentioni Hon. Cleri distinetum commendo §-m 
10-m. 

Uberiorum caeteroquin inviationem VV. in Christo 
Fratribus ipsa statuta praebent. 

In S. Cruce 8-a Juni 1897. 
Carolus m. p. 

Eppus. 

Esztergomi főmegye. Autonomiai mozgalom. — 
A Nagyszombat-vidéki esperesi kerület papsága 

f. hó 15-én Bucsányban az ottani plébános, Pazsitny Pál 
vendégszerető házában tartotta tavaszi közgyűlését főt. 
Friedrich József kerületi esperes és majtényi plébános 
elnöklete alatt. 

Megtartott szent mise után kezdetét vette a köz-
gyűlés. Elnöklő esperes ur gyönyörű klasszikus szép-
ségű latinnyelvü beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Be-
szédében rámutatott dicsőségesen uralkodó szentséges 
atyánk XIII. Leo pápa, a „Lumen de coelo" pünkösdi 
körlevelére, melyben mennyei ihlettséggel szól szentséges 
atyánk a harmadik isteni személyről, a Szent-Lélekről, 
elragadóan ecsetelvén csodálatos működését az egyházban 
s a hivek leikeiben. 

Beszéde folyomán áttért a titkok legnagyobbikára, 
az oltári szentségre, mely isteni Üdvözítőnk szeretetének 
örök záloga ; s sziveinkre a mai válságos napokban üditőleg 
fog hatni ha az Eucharisticus Ur Jézust egyesülten imádni 
fogjuk s ezért melegen ajánlotta nekünk az Eucharisticus 
társulatot, mely nemrég létesült a nagyszombati vikariá-
tus területén s mult hó 20-án Nagyszombatban a Jézus-
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társasági atyák collegiumában megtartotta első gyűlését, 
mely a benne résztvett egyháziak s világiak nagymérvű 
lelki épülésére szolgált. 

E szép beszéd után, melyet a szerkesztő ur enge-
delmével egész terjedelmében is közölnék *) átmentünk a 
közgyűlés egyik legfontosabb tárgyára az autonomiai vá-
lasztási módozatokra. 

0 eminencziája, kegyelmes főpásztorunknak e tárgyban 
kiadott nagybecsű körlevelének átolvasása után megálla-
podtunk a papi és világi képviselőkben. Világi képviselő-
jelöltnek kerületűnk egyhangúlag Majláth György gróf 
urat, zavari nagybirtokost kandidálta s a többi a nyitrai 
4-dik választó kerülethez tartozó esperességeket, neveze-
tesen a szeniczi, szomolányi, jókői s nagyszombat városit 
felszólitja, hogy Majláth György gróf neve köré csoporto-
suljanak. Egyházi képviselőknek Molnár János apát, dr 
Prohászka Ottokár s a választó kerület legidősebb espe-
rese Ferenczy József pozsony-iványi plébános jelöltettek. 

Több folyó ügy elintézése után a korona befejez-
tetett. P. À. 

Nyitra. Főpásztori körlevél az autonomia ügyében. — 
Sua Maiestas Sacratissima ope Altmae ddo. 14-ae 

Maii a. c. Resolitionis pro stabilienda et determinanda 
catholicorum Regni Hungáriáé Autonomia, convocationem 
Congressus, adhuc decursu istius anni asservandi, clemen-
tissime placidare ac disponere dignata est. Altmae Resolu-
tionis Suae Maiestatis tenorem, DD. Curatis pro uberiore 
notitia in subnexo per extensum communico. (Következik 
a legf. kézirat szövege.) 

Quemadmodum DD. Curatis optime constat, nécessitas 
Autonomiae catholicorum ab anno 1848, signanter a lata 
et sancita lege art. XX. de religionum in hoc Regno 
aequalitate, emersit. Donec quippe Religio catholica in 
Regno Hungáriáé Religio domináns, sive Religio ipsius 
Status fuit, principiis Ecclesiae catholicae minime adver-
sabatur, ut Rex Apostolicus lus supremi Patronatus a 
Sancta Sede in Ecclesia catholica obtentum medio catho-
lici Reginimis exerceat. Interim a praecitata lege lata 
non modo Exc. Episcoporum R. H. Chorus, verum etiam 
plures e cordatis viris secularibus mox perspexerunt 
anomaliam signanter quoad praememoratum lus supremi 
Patronatus Regis apostoliéi in eo emergentem, ut idem 
luis deinceps medio Regiminis non catholici sive inter-
confessionalis quoad negotia et res catholicorum exerceatur. 
Quapropter urgere coeperunt ut res catholicorum per 
commissionem sive universitatem catholicam absolvantur. 

Reddita Regno legali constitutione, postquam circa 
autonomiam catholicorum motus novi et adursiones factae 
sunt, harum is fuit effectus, quod anno 1869 per Suam 
Maiestatem Sacratissimam Congressus catholicus eo fine 
convocatus fuerit, ut statuta catholicae autonomiae elabora-
ret, quod et factum est. Attamen cum in hoc Congressu 
potissima membrorum pars liberalismi principiis imbuta 
eiusmodi statuta condidisset, quae institutioni divinae 
catholicae Ecclesiae haud convenissent, neque per Suam 
Mattem SSmam probari potuissent, ipsum Regimen vero 
ad ea, quae instar reflexionum ad elaboratum Congressus 

*) Szívesen vesszük. Szerk. 

autonomici a Sua Matte SSmma obmota fuerunt, discutienda 
semet determinare non valuisset, negotium autonomiae 
catholicae usque modo in suspenso mansit. Cumque res 
Autonomiaie, signanter post religionarias leges anni 1894, 
denuo et amplius urgeretur, et negotium illius tum in 
Conferentiis Exc. Chori Episcoporum R. H. iterato petra-
ctaretur, tum plures eatenus inter Regimen ac Eminen-
tissimum Dnum Cardinalem Principem Primatem Regni 
repraesentationes fotae fuissent, tandem Sua Mattas SSmma 
ope praecitatae Altmae Resolutionis Congressum catholi-
corum novum clementissime convocare dignata est, cui 
incumbet: Proiectum Statutorum per Congressum anni 
1870/1 elaboratum revidere, illudque principiis Ecclesiae 
catholicae conformiter emendare. 

Quoniam vero Eadem Maiestas SSmma Altma sua 
Resolutione id quoque clementer determinare ac disponere 
dignata est, ut Congressus hie intra sex menses a dato 
Altmae Resolutionis asservetur, utve pro eodem Congressu 
electiones membrorum ad Congressum mittendorum iuxta 
statuta die 25-a Octobris 1869 sancita fiant atque pera-
gantur, statutorum horum exemplar typis prousum pro 
qualibet Parochia in adnexo transpono simulque dispono : 
ut primo quidem conscriptiones electorum catholicorum 
in qualibet Parochia cum 24-a huius mensis initium 
sumant, praevie attamen DD. Curati Conventum in quavis 
Parochia cum suis fidelibus asservent, et in hoc tum 
statuta haec electionalia iisdem adcurate et clare exponant 
tum ex fidelibus suis, inprimis autem e cordatis et 
Ecclesiae ac Religioni suae intrepide addictis viris, 
Commissionem, quae conscriptionem peraget eligi curent, 
eo suapte intellecto, quod eiusdem Commissionis membra, 
signanter autem Praeses et ipse parochus localis et 
Cooperator, si ibidem talis existât, esse possint, imo ut 
eligantur, ad evitandas omnes refors aliquorum malevalorum 
tendentias perversas, sua ex parte agant et in id etiam 
ablaborent. Penes conscriptionem electorum DD. Curati 
insuper attendant, ut iIii dumtaxat conscribantur pro 
electoribus, qui in sensu praeadnexorum statutorum 
conscribi possint, seu ius electionis habent, ne hac in 
parte ulli difficultati aut exceptioni ansa praebeatur, et 
ut ipsa conscriptio electorum quamprimum fieri potuerit, 
per Comissionem perficiatur. Ipsa enim dies , eligendorum 
ad Congressum membrorum, per Eminentissimum Dmum 
Cardinalem Principem Primatem Regnisubin determina-
bitur. 

Nemo Vestrum non perspicit Congressum bunc 
autonomicum maximi pro nobis omnibus, et pro Ecclesia 
catholica in Regno Hungáriáé, momenti futurum ; idcirco 
DD. Curati, perpensa rei gravitate, totum hoc electionis 
negotium conscientiae sibi sumant, et modalitate, qua 
fieri potest optima, eo conatus suos dirigant; ut fideles 
seu conscriptos electores capacitare atque ad id permo-
vere satagant, quo ad Congressum hunc nonnisi viros 
stricte ad vere catholicos eligant. Quapropter tales, qui 
sive sectae occultae aut societati per Ecclesiam proscrip-
tae ac damnatae adscripti sunt aut nomen dederunt, 
adeoque inimicos Eccclesiae semet exhibent; vel qui 
principiis divinae institutioni Ecclesiae adversis imbuti, 
auctoritati eius contradicunt, aut qui Ecclesiam continua 
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vitant, et notorie immoralem vitam ducuni, nullatenus 
eligendi sunt. 

Unice vere Christiana vita cum sufficienti scientia 
ecclesiastica iuncta, sunt illae qualitates, quae apta red-
dunt individua pro hocce Congressu eligenda; fidelesque 
electores semetipsos dumtaxat cohonestabunt, si vota sua 
occasione peragendae electionis pro istiusmodi individius de-
derint. Procul absit, et Deus avertat, ut quis sive pruritu 
falsi liberalismi, sive aliis placendi studio, sive alia 
quacunque de causa, his in contrarium agere, et per hoc 
ipsam Ecclesiam suam sanctam contemnere, atque pro-
ditcrem impium Jesu Christi hac in parte imitari prae-
sumat ! 

E t quia omnes Nostri conatus eotum dumtaxat 
optatum ferent fructum, si in iisdem auxilio Nobis adfuerit 
gratia divina, praesentibus una dispono : ut a die perceptae 
huius Circularis literae, DD. Curati omni die Domini et 
festo post Sacrum parochiale, aut post S. Sermonem tria 
,Pater" et »Ave" atque orationem pro „Ecslesia" cum 
fideli populo devote orent. 

Ceterum Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit cum 
omnibus Vobis. Amen. 

Datum Nitriae die 7-a Junii 1897. 
Emerieus m. p. Episcopus. 

Rozsnyó, Főpásztori intézkedés az autonomiai 
választások ügyélen. — 

Az autonomia ügye, tartalma, mibenléte, fontossága, 
eluuyei, ha szervezése helyes megoldást nyer, hátrányai, 
ha megalkotása nem egyházi szellemben történik, a napi 
sajtóban oly sokat meg volt hányva-vetve, hogy fölösle-
ges munkát végeznék, ha mindezt részletesen kifejteném. 
A választások fontosságát pedig maga az autonomia fon-
tossága igazolja. A milyen lesz a választás, olyan lesz az 
autonomia. Ha a kongresszuson az egyházi szellemű elem 
lesz túlsúlyban, munkálkodáséitól a legjobbat remélhetjük. 
Tőlünk, választóktól függ tehát, hogy az autonomia 
helyesen megalkottassék s helyesen megalkotva üdvösen 
működjék. 

Ezért a legnagyobb körültekintéssel kell megvá-
lasztanunk a férfiakat, kikre lelkiismeretesen adhatjuk 
szavazatunkat s nyugodtan bizhatjuk egyházunk ügyét. 
Oly férfiakat választunk, a kik az egyházzal éreznek, 
egyházi szelleműek, kik nem névleg katholikusok, hanem 
azzal bizony it ják katholikus voltukat, hogy keresztény 
katholikus kötelmeiket teljesitik, az anyaszentegyház paran-
csainak tényleg eleget tesznek, a hit- és erkölcstanainkban 
kellő jártasággal birnak, a kiket tehát szilárd hit, csele-
kedeteikben lelkiismeretesség, kellő műveltség, tudomány, 
higgadt gondolkozás jellemez, a kikről alapos a reményünk, 

^hogy a szervezés munkájában az egyházénál más érdeket 
nem fognak ismerni s jogaikat az egyház javára fogják 
érvényesíteni. A kik ellenségei az egyháznak, ez érzelmük-
nek a nyilvános életben tanújelét adták, erkölcsi tekintet-
ben kifogás alá esnek, vallásuk iránt közönyösek, cseleke-
deteik rugója az önzés s ettől vezéreltetve feladják meg-
győződésüket, magát az egyház javát, azok nem méltók 
bizalmunkra, ily fér fair a nyugodt lelkiismerettel jó katho-
likus nem szavazhat. 

Figyelmeztesse kiki hiveit a választás nagy fontos-
ságára, a lelkiismeretbeli kötelességre, melylyel kiki sza-
vazatát az egyház érdekében érvényesiteni tartozik. Vezessék 
híveiket egyházi szellemben, támogassák tanácsaikkal, 
világositsák fel őket, ha kételyeik vannak. Iparkodjanak 
hiveiknél minden befolyásukat az egyház javára érvénye-
síteni. Munkálkodjunk ernyedetlenül s buzgó imáinkkal 
kérjük Isten áldását az egybehívandó kongresszus műkö-
désére, munkájára. 

Rozsnyón, 1897. junius 5. 
Szekeres János, 

vál : püspök, kápt. helynök. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A román ajkú görög katholikusok secess iója. 
A „Budapesti Hírlap" jun. 22. számában jelent meg 

a következő híresztelés és ismertetés, mely ha meg nem 
czáfolják, emlékezetes lapja lesz a mostani autonomiai 
mozgalmak történetének : 

9A görög katholikus püspökök legközelebb értekez-
letet tartanak az autonomia ügyében. 

A Gazeta Transilvaniei hiteles forrásból arról érte-
sül, hogy Mihályi Viktor érsek-metropolita a hatásköre 
alá tartozó nagyváradi, szamosujvári és lugosi gör. kath. 
román püspököket értekezletre hívta össze, hogy megha-
tározzák a római katholikus autonomiai kongresszussal 
szemben való álláspontjukat. Az értekezlet valószínűleg 
Nagyváradon lesz. A balázsfalvi irányadó egyházi körök, 
mint az emiitett újság irja, elhatározták, hogy nem vesz-
nek részt a katholikus aiitonomiai kongresszuson. 

A balázsfalvi érsek hivatalos lapja, az Unirea mai 
érkezett számában is ebben a fölfogásban ir s megerősiti 
a Gaz. Trans, amaz állítását, hogy a görög katholikus 
püspökök nem hajlandók elfogadni a katholikus autono-
micit s nem akarnak részt venni a kongresszuson sem, sőt 
külön görög katholikus autonomiát követelnek. ÄKöteles-
ségünk — igy ir az Unirea — hogy teljes ragaszkodás-
sal legyünk a római szentszékhez, a melytől éppen az 
autonomia nehéz kérdésében orvoslást várunk. De épp 
eme függésünk a szentszéktől és tiszteletünk, melylyel a 
legfőbb alkotmányos urunk iránt viseltetünk, arra kész-
tet benünket, sőt kötelességünkké teszi, hogy megvéd-
jük jogainkat, melyeket egyházkerületünk az egyházi és 
politikai főtényezőktől szerzett. A mi egyházunkat a 
szentszéktől és a királyoktól kibocsátott okmányok kivon-
ják a magyarországi bármely latin felekezetű egyház 
joghatósága alól. Nem engedhetjük tehát, hogy ez a jog-
hatóság ismét föléledjen, nem engedhetjük, hogy egy 
autonomikus szervezet alá vonják a latin egyházat a mi 
egyházunkkal, mert ebben az esetben, a latin püspökök 

I 
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lévén többségben, ők gyakorolnák a joghatóság egy 
részét a mi egyházunkon is. Igy állván a dolgok köteles-
ségünk követelni, hogy két autonomiát állítsanak (miért 
nem hármat?) íöl, egyet a latin felekezetnek, egyet pedig 
a gyulafehérvár-fogarasi gör. katkolikus egyháznak." 

Választások előkészítése, jelölések. 
1. A csanádi egyházmegyében Desseívffy Sándor püs-

pök ur egyházmegyéje espereseit f. hó 30-ára értekezletre 
hivta össze. 

2. Autonomiai mozgalmak Esztergomban : Az esz • 
tergomi főkáptalan julius hó 1-én fogja képviselőjét meg-
választani. Az esztergomi esperes kerületi papság választó 
gyűlését f. bó 21-én tartotta a ferenczrendieknek zár-
dájában. Egyházmegyei képviselőkül e kerületben Rajner 
Lajos, Csernoeh János és Aschenbrier Antal fognak 
combinatióba jönni. A világi képviselőt választó ke-
rületben szó van Majláth György gróf és Frey Ferencz 
képviselő jelöltségéről. 

3. A kalocsa főegyházmegyei esperesek e hó 
15-én Szabadkán a Teréz-plebánián értekezletre jöttek össze 
a küszöbön levő autonomiai választásoknál követendő 
egyöntetű eljárás megbeszélése ügyében. Az egyházmegyei 
papság részéről megválasztandó kongresszusi két pap-
képviselő kijelölésénél Mamuzsich Mátyás prépost-plébános 
és dr Steéc György czimzetes kanonok-plébános személyé-
ben állapodtak meg. A főegyházmegyei ötös bizottságnál 
Majorossy János érseki helynök, dr Boromisza Tibor 
kanonok, Csápek Károly esperes, dr Poviscbil Rikhárd 
lelkiigazgató és dr Kalmár Sándor hittanár személyében 
állapodtak meg, Autonomiai nyolcz világi képviselőjelölt-
nek ajánltatnak : a kalocsai kerületnek : Petrovácz József 
tanár, a bajainak : dr Antunovits József orvos, a zombori-
nak : id. gróf Chottek Rezső, az apatininak : Zlinszki 
János ügyvéd, a szabadkainak : dr Récii Béla, a bácsinak : 
Mladoniczky Nándor budapesti törvényszéki biró, az 
ó-becseinek : Dreisziger Ferencz tanár, vagy Matkovich 
József ügyvéd és az újvidékinek : ifj. gróf Chottek Rezső. 

4. Budapesten az ötös bizottságba beválasztották : 
a) Az erzsébetvárosi plébánia 4 öttagú bizottságot választott 
és egy programm-készitő bizottságot ; b) A krisztinavárosi 
plébániában az öttagú bizottság tagjai lettek Marsovszky 
Endre dr, Sztipanics Elek dr, Szebeny Antal dr, Tálos 
Gyula, Weszelovszky Mihály rendes tagok és 5 póttag. 
Világi képviselőjelölt gr Zichy Nándor, c) Az alsó vízi-
városi plébániában (kapuczinusok) az összeiró ötös bizott-
ság tagjai Szabó Ferencz, Brucha Sebestyén, Freyberger 
Pál, Gallauner Károly, Rollny Károly és 5 póttag. 
Választottak kandidáló bizottságot is, melynek tagjai : 
Emmer Kornél, Vörös Sándor, Wollin Alajos plébános, 
Moldoványi Sándor, Kollár Lajos, Seide József, Rónay 
Károly, d) Kőbányán az összeiró bizottság tagjai lettek : 
Aich Ferencz, Dlauchi Guidó Prückler László, Szentgyörgyi 
Imre és a plébános 5 póttaggal. A tisztviselő telep számára 
albizottságot választottak. 

5. Papi képviselőjelöltek: a) A székesfejérvár-
egyházmegyei papság egy része a pap-képviselő megvá-
lasztásánál Lajos József cz. kanonok, egy igazi — Jézus 
szt. szive szerinti pap — már 41 éves praxisban megőszült 
plébános mellett foglal állást; a másik része — különösen 
az ifjabb nemzedék dr Klautz György jogtanár mellé 
sorakozik, kiben az igazi papot és a szeretett jogtanárt 
tisztelik, b) A veszprémi egyházmegye karádi és zalai 

esperességeiben : Kemenes Ferencz kanonokot és Madkos 
Gyulát, c) A kassai egyházmegyében, S.-A.-Ujhelyen : Sze-
kerák Kálmán sárospataki plébánost jelölték, előbb már 
Sárosban Pletényi Endre főesperes nyerte el a jelöltséget. 

6. Világi képviselőjelöl tek: Jászberényben és 
Szempczen : Apponyi Albert gróf, Váezon : Szapáry Gyula 
gróf, a váczmegyei alsó-némedi esp. kerületben : Szapáry 
István, Nyíregyházán, Dessewffy Aurél gróf, Uj-Pesten: 
Schwarcer Otto dr, Székesfejérvárott : Czirál.y Antal gróf stb. 

V E G Y E S E K . 
— X I I I . Leo és Görögország. A pápa e hónap 

elején de Angelis athéni érseket több hosszú kihallga-
táson fogadta. Görögország helyzetéről óhaj tot t a pápa 
felvilágosítást szerezni. A pápa jól tudja , hogy minden 
elkövetett hiba daczára a görög nemzet törekvése alatt 
nemes és jogos gondolat rejlik. Enné l fogva a pápa 
minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik a görög 
nép mostoha sorsán segiteni. De Angelis érseket meg-
bizta, hogy György király előtt fejezze ki részvevését 
Görögország megpróbáltatásaiban. 

— A ritusok kougregacziójáuak elnökévé a pápa 
Mazzella Kamil l bibornokot , a nagy dogmatikust ne-
vezte ki. 

— Reunio annyi mint visszaegyesülés. Er rő l 
elmélkedik a budapest i „Prot , egyházi és isk. lap" 
legutóbbi számában Tóth La jos egyTháztanácsos ügyvéd, 
és érti alatta azt, hogy a lutheránusok és kálvinisták 
egyesül jenek. Tud tunkka l protestáns atyánkfiai soha 
sem voltak egyek, mióta protestánsok, nem is lesznek, 
mig protes tánsok maradnak. Őseik mielőtt a protestan-
tizmusra, vagyis az egyenet lenség ú t já ra áttértek, igen is 
egyek voltak az egy kath. egyházban. Visszaegyesülés-
nek tehát más értelme nem lehet, mint visszatérés 
az egység egyházába s a kath. egyházba. 

— A pécsi püspöki szék betöltése. A pécsi esperes-
ségi kerület papsága Szabolcson ta r to t t tavaszi gyűlésén 
azon határozatot hozta, hogy fölkéri a főt. káptalant, 
miszerint ő felségénél az elárvult pécsi egyházmegyé-
nek minél előbb legalázatosabban püspököt kérelmezzen-
Továbbá, hogy ezen határozatát a „Pécsi Közlöny" 
által t uda t j a a többi kerületekkel, hozzácsatlakozás 
véget t . 

— Uj udvari pap a herczegprimási aulában. 
Ő emja Vaszary Kolozs bibornok dr. Anhäupel György 
esztergomi papnevelő intézeti t anár t és tanulmányi fel-
ügyelőt , primási szertartóvá nevezte ki. Gratulálunk 1 

A rozsnyói püspök beiktatása. Ivánkovics János 
rozsnyói püspök urat vasárnap reggel iktatták be. A 
város ez alkalomra ünnepi díszt öltött. A templomban 
az istentisztelet alatt felolvasták a királyi kinevezést 
s a pápai brévét. E r re az u j püspök papságához latin 
nyelven, a hívekhez pedig magyarul intézett buzdító 
beszédet. Az istentisztelet után a tisztelgő küldöttsé-
geket fogadta. Délután 250 terí tékű banket t volt, a 
melyen a püspök a királyra és a pápára, Zsilinszky 
Mihály államtitkár pedig Ivánkovicsra mondot t fel-
köszöntőt . 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1897. 

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

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A szentírás igazolásához. — Az erkölcsi hevelésmódszere. — Egyházi Tudósítások G y u l a -
f e h é r v á r . Főpásztori szózat az autonomia ügyében. — V e s z p r é m . Kath. hitközségi nagygyűlés. — Katholikus Autonomia. A hét 

legnagyobb eseménye az autonomiai mozgalomban. — Választási mozgalmak. — Jelölések. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A szentírás igazolásához. 
A szentírásban több olyan kifejezés, beszéd 

van, melyekről az irásmagyarázók azt mondják, 
h o g y n e m k e l l a z o k a t szigorúan és betű szerint 

venni, hanem sok mindent , például a beszélő 
czélját, a hal lgatók ér te lmi fokát , a közszokást 
stb. t ek in te tbe kell venni azok megítélésénél. 
Vegyük például Jozsue nyi la tkozs tá t a napról,1) 
Mózesét a nyul kérődzéséről,2) magáé t az Üdvö-
zítőét a konkolyi r tásró l 3 ) stb. stb. 

Bár mindez igen természetes , mégis jólesik 
a hivő léleknek annak begyőzése az ily kérdé-
sekkel szemben, hogy azon kifejezések és beszé-
dek, elbeszélések nemcsak tű rendők és tűrhetők, 
mint — a t r ien t i zsinat szellemében — a hi t-
és erkölcsre nem veszélyesek, hanem, hogy a 
körülmények szerint a legigazoltabbak is! 

Igy jól esik a Galilei-féle pörből annak be-
ismerése, hogy még máig sem beszélhetünk a 
közbeszédben másképen a napról helyesen min t 
ahogy Jozsue beszélt, s hogy az anglikán Co-
lenso püspök t ámasz to t t a vi tában egy Buffont 

J) A t tó l e l tekintve , b o g y a k iny i la tkoz ta tás ez ese-
ményről m a g a is mint csudáról beszél. 

2) Lev. 11, 6. 
3) Máté 13, 30. 

l ehe t e t t a szentírás tekinté lyének a védelmére 
i l y alárendelt kérdésben is s o r o m p ó b a á l l í t a n i ! 

Közel vagyok a meggyőződéshez, hogy las-
sank in t igy lesz ez valamennyivel s egyet leg-
alább — Máté 13, 30, — melyről éppen most 
egy nagynevű jezsuita Commentator , „Knaben-
baueru s kr i t ikusa — C. J . Müller, Breslauból — 
m o n d j a , 4 ) h o g y „azok közé a népszerű tanelőadá-

sok közé tartozik, melyekben „ist nicht alles Ein-

zelne zu pressen !" m a g a m akarok tényleges tapasz-

talatokkal i g a z o l n i . 

Elmondom annál inákbb, mer t az évadja 
i s m o s t v a n ; aki gazda, mint én, m e g e j t h e t i a 

próbát ! 
A konkolyt a búzából, mint erre az evan-

gelium is czéloz, addig mig a buza kicsiny,5) 
szokás ki i r tani . Tagadhat lan, hogy ha ez kivált 
vassal, kiböködés által , és nem kézzel, gyomlálás 
ál tal , s legkivált , min t rendesen gyermekekkel 
eszközöltetik, nem esik meg kár nélkül. De 
ara tás ig nem szokás vele várni, me r t akkor m á r 
még több kár esnék a búzában a ki t iprás által. 
E he lye t t most sokat segít, ha a vetőmagot jól 
megt isz t í t juk a konkolyválasztóval . Másképen van 
a rozszsal. Ezt a búzától rostával elválasztani 

4) Li ter . H a n d w . 642. sz. 
5) J u n i u s elején ke l t a czikk. 
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nem lehet". Ha t ehá t a vetésben van, ugy kell 
azt még mindig kiirtani. S ezt vagy kétszer is 
kell t e n n i egy vetéssel, vagy várni kell vele 
közel a ra tás ig ; mer t a rozsnak sa r juha j tása i csak 
i lyenkorra kerül ik el a búzát, hogy sarlóval a 
bu a he lye t t kiálló fe jeket le lehet vagdalni. 

Ha korábban teszik a sarlózást, t. i. az első 
rozsfejek megjelenésével, kevesebb kár esik a 
buz iban a t ipródás által, mer t ez még gyenge, 
felkel ; de benn marad a rozs nagyobb része, me r t 
a rozs jó búzaföldben könnyen elbokrosodik, de 
o ldalhaj tása i csak kevéssel a ra tás e lőt t szokták 
elkerülni a búzát. Ezekkel t ehá t várni kel l ! 
Szoktak is ! a második vagy együt tes rozsir tást 
többnyire csak ara tás előtt egy, legfelebb ké t 
hé t te l szokták megejteni , midőn a kár csaknem 
több leszen a haszonnál. 

Nekem ennek e lhár í tására már évek e lőt t 
a következő ö t l e tem t á m a d t a szentírás idézett 
helyére való folytonos visszagondolásom mellet t . 

Közvetlen az a ra tás előtt , s avval egyszerre 
küldök egy ember t asszonyt vagy nagyobb leányt, 
kinek a kezelés a buza felet t egy kaszavágásnyira 
az első kaszás előtt, a buza szélén. Benyúl» 
amennyi re beér — nem is kell neki igen nyújtóz-
kodnia — a buza hegyet t a kiálló rozsfejek 
(konkoly) u tán egy fél-éles késsel a fejet lecsípi, 
leejti , vagy köténybe szedi. U tána megy az első 
kaszás, ki már t iszt i jószágot talál. Ennek marok-
szedője után, vagyis közvetlenül a második kasza 
előt t , jár a második irtó, a harmadik előtt a 
harmadik s tb. ; mindig a szélén a jószágnak. 

Pompás, t iszta lesz u tána a jószág, minden 
kár nélkül ! 

Igy i r t a tom ki a zabot és az árpából, minek 
más mentsége nincs is, éppen ugy, min t a hogy 
a búzának a rozstól nincsen! 

Mivel pedig a ra táskor drága a napszám, 
minden búzámat, á r p á m a t nem i r t a tom igy, ha-
nem csak a vetni valót. Ez elég is, ha évről-
évre i sméte l te t ik ! De ha mind megi r ta tnám, 
csak igy t ehe tném leghelyesebben. 

Nem lesz-e a szentirás minden kérdésével 
ugy lassankint , hogy „nihil est opertum, quod 
non revelabitur , e t ocultum, quod non scietur?" 
még a prakt ikus dolgokban i s ? ? . . . 

R—sz. 

Az erkölcsi nevelés módszere. 
Elnöki megnyitó beszéd, melyet a szatmár-ugocsamegyei 
kath. tanítóegyesületnek 1897. junius 3. tartott közgyűlésén 

mondott dr Steinberger Ferencz. 

(Vége.) 

Fraocziaországban kétségbeejtően megnövekedett a 
gyermek-bűnösök száma, mely 1889-1893 ig tehát négy 
év alatt az azelőtti számhoz képest egy negyedrésznyivel 
szaporodott, mig a felnőtt bűnösöké csak egy kilenczed-
részszel növekedett. 

Állítsuk ez aggasztó jelenséggel szembe Angliának 
bűnstatisztikáját. I t t 1870 —1890-ig a börtönök népes-
ségének középszáma 12 ezerről 5 ezerre apadt. Az utolsó 
20 esztendőben Angliában foglyok hiányában hat börtönt 
bezártak. 

Keressük már most e két eltérő jelenségnek az 
okát. 

A logika, ez az igazság megtalálására vezető kalauz, 
azt mondja : hogy ha két tényező (esetünkben Franczia 
ország és Anglia), egyetlen körülményt kivéve, minden-
ben megegyeznek egymással és ha e két tényező mégis 
különböző eredményt hoz létre, akkor ez a különböző 
eredmény azon egy körülményre vezetendő vissza, a mely-
ben a két tényező egymástól eltér. 

Ennél egyszerűbb, világosabb és józanabb észjárás 
nem lehet; nem hiába, hogy a logika mondja. 

Miben egyezik és miben különbözik Francziaország 
és Anglia, ami a bűnösség növekedésére és apadására 
befolyással lehet ? 

A kultura itt is, ott is magasan áll ; az állami ha-
talom, mely az egyéni szabadságnak és a szabadság el-
fajulásának korlátokat vethet, itt is, ott is nagy és túl-
nyomó erejű ; az anyagi jólét, mely befolyásolja az életet 
és erkölcsiséget, mindkét államban egyformán megvan. 
Miben különbözik e két állam egymástól, ami az életet 
és erkölcsöt befolyásolhatja? Abban, hogy mig Franczia-
országban az utóbbi évtizedek alatt a hivatalos hatalom 
a vallást az iskolákból kirekesztette, addig Angliában a 
vallás mély tiszteletben tartatik, a vasár- és ünnepnapok 
megülése páratlanul áll az egész kontinensen. 

A bűnösség számarányának növekedése Francziaor-
szágban a valláson ejtett sérelemre vezetendő vissza ; 
Angliában a börtönök kiürülése a vallás tiszteletben tar-
tásának tudható be. 

A számokkal nem lehet vitatkozni ; meggyőző tre-
jök előtt megkell hajolni, hogy: Isten nélkül nincs 
erkölcs. 

De hát nálunk tanitják a vallást és erkölcsöt ! Miért 
van hát mégis dekadenczia az erkölcsökben éppen az 
ifjúságnál ? 

Tanitják. De hogyan? Ezt a kérdést szellőztetik ma 
széles Magyarországban nem kevésbé hivatott tényezők, 
mint a hittanárok. Az ő feleletök már ismeretes Magyar-
ország minden zugában, a hol érdeklődnek a magyar 
közoktatásügy és a valláserkölcsiség föllendülése iránt. 
És az ő szavuk és nemes buzgólkodásuk meg fogja hozni 
a hitoktatásnak régen hangoztatott és óhajtva várt re-
formját. 
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Mert kétségbe nem vonható igazság az, hogy a ker. 
vallásnak rendkívüli ujjáalkotó ereje van. Jézus vallásá-
ban megvan az az isteni erő, mely féken tudja tartani és 
megnemesiteni az emberi természet vad indulatait és 
lázongó vágyait. Hisz ez a vallás törte szét a barbárság 
bilincseit, mely oly szánalmas képét nyújtotta az emberi-
ségnek Jézus eljövele előtt. Jézus vallása alakitotta át az 
egész világot az erkölcsi és társadalmi létrend minden 
terén. 

Jézus Krisztus sz. vallásában ma is ugyanazon isteni 
átalakító erő rejlik. S ha mégsem regenerál kellő mér-
tékben, bizonyára onnan van, hogy e vallás csodás ereje 
nem érintkezhetik kellő mértékben a gyermeki lélekkel, 
mert a kellő közvetítés módját nem találták el. 

Mit ér az, hirdetni a valláserkölcsi alap szükséges-
ségét, ha a gyakorlatban nem gondoskodunk ennek 
a nagy elvnek igazi mértékben való érvényesítésé-
ről. El kell jönni nem sokára annak az időnek, a midőn 
az elv és gyakorlat egyforma figyelemben részesül, mert 
az elv magában nem üdvözít. 

Dehát mit tartozik ez reánk, mondja talán valaki a 
tanitó urak közöl ? Ez a lelkészeket illeti. 

Nagy baj volna, ha ez a felfogás uralkodnék, ha 
nem is szavakba foglalva, de a gyakorlatban megteste-
sítve. 

A valláserkölcsi nevelés oly nagy munka, oly fontos 
feladata az iskolának, hogy azt nem lehet a hittani órákra 
szorítani. 

Nem áll hivatásának magaslatán az a kath. tanitó, 
aki ezt a vezérgondolatot, hogy ő is a valláserkölcsi alap 
megépítője, bármely tantárgy kezelésében szem elől té-
veszti. A vallási és erkölcsi : eszméket sokszor kell a 
gyermek lelkébe beoltani, ott gyakran felújítani, mélyí-
teni, hogy ez eszmék gondolatvilágának igazi alkotó részei 
legyenek. A hittani órákon megbeszélt nagy eszmék 
elmosódnak a gyermekek lelkében, ha a profán tárgyak 
tanítása közben föl nem elevenittetnek, nem támogattat-
nak, tovább nem fejlesztettnek. 

Minden az Isten kezéből származik; mindent vissza 
lehet alkalmas módon vezetni az Istenre. 

Az egész nmberi életet az erkölcsnek kell áthatnia ; 
az emberi életre vonatkozó összes ismeretekbe bele lehet 
és kell szőni az erkölcs elemeit. A gyermeknek az isko-
lában kell látnia, hogy az életnek minden mozzanata ösz-
szefonódik az erkölcscsel ; akkor fog az ő életében is, 
annak konkrét eseteiben összefonódni az erkölcs az em-
beri tettekkel. A gyermeki lélek nem képes az élettől 
elszigetelten tárgyalt erkölcsi törvényeket beleilleszteni az 
élet megfelelő eseteibe. Neki össze kell kötni az elméletet 
a gyakorlattal. 

A valláserkölcsi képzésnek minden nap munkaterve-
zetében ott kell fényeskednie mint központi fényforrásnak, 
mely elmét és szivet termékenyítő sugarait szétszórja 
minden tantárgynál. A tanítónak mindennap, midőn az 
oktatáshoz készül, gondolnia kell arra, hol és miként 
lehet tanításába egy üdvös mondást, egy ker. elvet bele-
szőni. A nélkül, hogy az erkölcsi mozzanatokat előtérbe 
tolná, észrevétlenül, midőn látszólag csak az értelmet mű-

veli és tartalmát gazdagítja, a gyermek erkölcsiségét is 
emeli, formálja tudatos munkájával. 

A nemzetnek erkölcsi tőkéjét van hivatva a tanitó 
gyarapítani minden órán ; gyarapítani az által, hogy egy-
egy erkölcsi eszmét visz be a gyermekek szellemébe, egy-
egy erkölcsi érzelmet hoz hullámzásba tervszerű beszédje 
és eljárása által. 

Azonban a szép szavak soha sem érnek fel a s z é p 
tettel. A jó példa hatását soha sem éri el a leglelkesebb 
tanítás sem. Erkölcsöt csak erkölcs által lehet a gyer-
meki lélekbe beplántálni. A tanítónak együtt kell végezni 
a gyermekkel minden vallásgyakorlatot, és pedig nem 
hivatalos hidegséggel, hanem bensőséggel, átszellemült-
séggel. A templemban ne csak a rendőr szerepét vigye a 
tanitó. Ha a gyermek azt látja, hogy a tanitó is össze-
kulcsolt kezekkel imádkozik, vele együtt buzgón végzi sz. 
gyónását és áldozását, ez az áhítatos jelenség erősebb 
fegyelem lesz a gyermekre, mint az őrködő szem, a 
villámló tekintet, az érzékeny rendreutasitás. S mindenek 
előtt ez az áhítatos jelenet beviszi a gyermek szivébe az 
imádság szeretetét, a vallás szentségének tiszteletét, mi^ 
a rendőrködés csak a testet zabolázza meg, közönyösen 
hagyván a szivet. A fegyelem csak gát a hajlamok ki-
törése ellen, de nem veti el magvát a nemes érzelmek-
nek. A magvető szerepét a jó példa viszi és a bensőséggel 
adott oktatás. Helyesen mondja a Jézus-társaság fegyelmi 
szabályzata, hogy: „A milyennek akarja a tanitó tanít-
ványait nevelni és képezni, olyannak, sőt még sokkal 
jelesebbnek kell maga magát mutatnia (és valóban ilyen-
nek lennie.) A tanítók erkölcsei betükröződnek a tanuló-
kon, miként a szülők vonásai gyermekeik arczán." 

* 

Az erkölcsi nevelésnek kerékkötője az a haszonra 
dolgozó irány, az utilitarizmus, mely ma lábra kapott az 
iskolában éppen űgy, mint a társadalomban, mely a tanitás 
minden lépésével azt kérdi : van-e ennek valami gyakorlati 
haszna; ad-e ez kenyeret? Szülőknek és gyermekekmk 
nincs hőbb óhajuk, mint: minél hamarább és minél jobb 
bizonyítványhoz, diplomához jutni, mely majd kenyeret 
ád. De nem jut eszökbe azt kérdezni maguktól : vájjon 
benső értékben, nemes gondolkozásban és fenkölt érzés-
módban gazdagodott-e az a gyermek. Mindenütt csak azt 
hallja a gyermek, hogy fő dolog a megélhetés ; első a 
kenyér. 

Ennek a hasznot vadászó felfogásnak a kezére dol-
gozik sok helyen az iskola is a Spenczer Herbert-féle 
„tudományos pedagógia" bűvös hatása alatt, mely a 
gyakorlati szükségletre, a lét fentartását biztosító szab-
ismeretekre fekteti a fősúlyt és az életrevalóság mellett 
az etikára alig van tekintettel. 

Ennek a gyakorlatiasságnak, hasznavehetőségnek 
mértéken Jiúlelőtérbe állítása szükségképpen az önzés 
karjaiba vezeti az ifjúságot, mely önzés már is hatalmába 
kerítette a nagy társadalmat. Önzés uralkodik a pilitiká-
ban, a magános életben. A „dout des" elve uralkodik a 
nagy elmék fölött, annál inkább irányítja a törpék esze-
járását. 

Szakítani kell már ezzel a áldatlan iránynyal és 
ismét vissza kell helyezni jogaikba a detronizált ideálokat. 

51* 
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Meg kell értetni a szülőkkel, hogy „nemcsak kenyérrel 
él az ember"; megkell értetni, hogy ha már a létért 
való küzdelemre akarják az ifjúságot nevelni, e küzdelem-
ben nemcsak arra kell néznünk, hogy mi válik a mi 
hasznunkra, hanem azt is szem előtt kell tartani, hogy 
mi ne legyünk másoknak a kárára, mert különben e barez 
hozhat ugyan kenyeret, de ez a kenyér nagyon keserű 
lesz, mert a nem ethikai alapon folyó harcz gyűlöletet 
visz be a szivekbe, visszavonást szül az ellenfelekben. 

A ki a mindenáron való érvényesülést teszi élet-
elvévé, az minden eszményt, minden erényt, minden szép 
és nemes dolgot áldozatul fog dobni a haszonnak, a ke-
nyérnek, a fényes állásnak. A stréberkedés semmi egyéb, 
mint a hasznossági elvnek a gyakorlatba átültetése, mely 
szép dikeziót tud mondani a hazáról, de a hazáért nem 
mond le a haszonról. 

Magasbra kell emelkednünk ennél a szükkörü, na-
gyon alacsony álláspontnál. Magasbra kell emelkednünk, 
mert tisztább, éltetőbb a levegő fent, mint lent. A mér-
ges gázok iefelé ereszkednek, ölnek, fonnyasztanak. Erő-
forrásunk as élet becsületes harcsára nem a fold rögében 
keresendő, hanem a kék égbolt verőfényes regióiban. Nem 
nevel jól a földnek as, aki nem nevel egyszersmind as \ 
égnek is. 

* 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! Ebből az áldatlan irány-
ból való kibontakozás napjainkban annál inkább remél-
hető, mert minden oldalról hangok emelkednek ez irány-
nak a tarthatatlanságáról. Szerencse az, ha a beteg beis-
meri, hogy nem egészséges. A legveszedelmesebb betegek 
azok, akik egészen egészségeseknek képzelik és állítják 
magukat. A mi társadalmunk is eszmélni kezd már, hogy 
erkölcsileg nem egészséges. Ma már nyiltan bevallott 
tény az, hogy közoktatásunk nem fordít kellő gondot az 
erkölcsi képzésre. Tegyék meg hát önök, t. kartársaim, 
azt, amit a valláserkölcsi képzésről mondottam. Soha sem 
emelkedik a tanitó tekintélye a gyermek szemében oly 
magasra, mint a vallás glóriájától fényövezetten. 

Elnöki működésem dicsőségéül fogom tartani, hogy 
önöknek szemeit közgyűléseinken mindig az eszményi ma-
gaslatok felé irányítottam. Es önök boldogaknak fogják 
magukat érezni, ha e magaslatokra emelkedve fogják 
küzdeni csatáikat, mely a szellem csatája a sötétség ellen, 
az erény csatája a bűn hatalma ellen. 

A közgyűlést ezennel megnyitom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. Főpásstori ssósat as autonomia 

ügyében. — 
2160/1897. szám. 

A főtisztelendő róm. kath. esperesi hivatalnak. 
0 császári és apostoli királyi felségének Bécsben 

folyó 1897. évi május hó 14-én kelt legfensőbb elhatározása 
alapján a magyarországi kath. egyház autonómiáját szer-
vező gyűlés megalakítására nézve a bibornok, herczeg-
primás, esztergomi érsek ur ő eminencziája folyó évi május 
hó 29-én 2996. szám alatt kelt rendeletével a választók 

összeirása megkezdésének határnapjául folyó évi junius 
hó 24-ik napját kitűzvén, a választási módozatokra vonat-
kozó s ő felsége által helyben hagyott szabályzatot és 
utasítást megfelelő számban a főtisztelendő esperesi hiva-
talnak megküldöm és felhívom, hogy 

1. az utasítást a kerületéhez tartozó lelkészek 
között sürgősen kiosztani s őket annak gondos tanulmá-
nyozására és a híveknek való megmagyarázására utasí-
tani, és 

2. az erdélyi püspöki megye részéről küldendő egy 
egyházi és őt illetve a kerületből egy világi képviselőnek 
szabályszerű megválasztását az utasítások értelmében és 
rendelkezései szerint foganatosítani szíveskedjék. 

Mivel a szervezőgyülés tagjainak szellemétől, érzelmé-
től kath. felfogásától és meggyőződésétől függ nagy részben 
a szándékolt autonomia sikere, különösen figyelmeztetem 
a tisztelendő lelkészkedő papságot, hogy a világi kép-
viselők megválasztásánál a hivek figyelmét olyan hithű, 
vallásos és képzett férfiakra irányítsák, kik nemcsak szóval, 
hanem életükben és cselekedeteikben is valódi katholi-
kusoknak mutatták magukat s a csalatkozhatatlan isteni 
egyház tekintélye előtt igaz hivői alázatossággal hajol-
nak meg. 

Károlyfehérvárt, 1897. junius hó 5-én. 
f Ferencs püspök. 

Veszprém, jun. 20. Kath. hitkösségi nagygyűlés. — 
Az évenkint megtartatni szokott kath. hitközségi 

nagygyűlés vasárnap mult egy hete tartatott meg a város-
ház tanácstermében. A város kath. polgárai közül sokan 
jelentek meg a gyűlésen, ugy, hogy a tanácsterem nagyon 
is szűknek bizonyult. Az ülést az iskolaszék egyházi 
elnöke, Rédey Gyula dr kanonok-plébános nyitotta meg 
lendületes beszéddel, a melyet itt közlünk : 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
Tisztelt kath. polgártársaim ! 

Ma hetedizben van szerencsém, mint e város plébá-
nosának a kath. hitközség nagygyűlését megnyitni. De 
bár e hét év, majdnem a maga egészében, szakadatlan 
harcz és támadás volt hazánkban a magyar kath. egyház 
isteni kinyilatkoztatáson és kilenczszázados történeten ala-
puló jogai ellen, bár e harczok alatt e város kath. pol-
gárainak is bőven kijutott a keserű megpróbáltatásokból: 
mindamellett soha se állottam e helyen nagyobb tudatával 
a súlyos, állásommal összekötött felelőségnek, mint ép ez 
alkalommal. — Es méltán ! A magyar kath. egyház nagy 
napok küszöbén áll. — A mint mélyen tisztelt polgártár-
saim a hírlapokban már bizonyosan olvasták, a magyar 
kath. híveknek harmincz esztendőn át hőn ápolt óhajtása : 
a magyar kath. autonomia kezd végre a jámbor óhaj-
tások ködéből kibontakozni s alapos a remény, hogy az 
Isten szent kegyelme által támogatott hazafias bölcses-
ségnek sikerül e nagy horderejű intézményt megalkotni 
és pedig akként, hogy az igazi védbástyája leend azon 
kilenczszázados, méltóságos dómnak, melyet magyar kath. 
egyháznak hívnak, s mely a magyar sziklabérczén épült 
s állt eddig mint a magyar jellem, szilárdan és egyene-
sen, a felhőkbe nyúlva tornyaival, de melynek alapját, a 
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nemzeti sziklabérczet, kilenczszázad viharai és földren-
gései elvitázhatlanul sok részben megingatták. — Yéd-
bástyát kell tehát e sziklabércz körül vonni, mely a 
hatalmas épitmény, e magasztos templom alapjának itt-
ott támadt réseit betöltse és annak uj erőt kölcsönözzön. 
—- E védbástvát a magyar kath. autonomia lesz hivatva 
képviselni. — Tagadhatatlan, hogy ma, az elmúlt egyház-
politikai viharok után, alaposabb a reménye annak, hogy 
a magyar kath. autonomia a kath. egyház isteni szerve-
zetének és hazánk ezeréves múltjában gyökeredző történeti 
jogoknak tekintetbe vételével meg fog alkottatni és ki 
fog épittetni, és pedig akként, hogy nem csak a magyar 
kath. egyháznak lesz védbástyája s a kath. hitéletnek 
ujabb üditő forrása, hanem a tagadhatatlanul mélyen 
aláhanyatlott és vásári czikké lett magyar polgári és 
politikai szabadságnak is megifjitója és megerősitő osz-
lopa. — A reményt, hogy a magyar kath. autonomiát ez 
alkalommal sikerülni fog magasztos czéljának megfelelő-
leg megalkotni, nagyban táplálja egyfelől azon tapaszta-
lás, melyet a kath. egyház a lefolyt utóbbi 30—40 év 
alatt mindazon országokban tett, hol Istentől adott és 
történeti fejlődésében szerzett jogainak elkobzása a titkos 
társulatok befolyása vagy éppen rabszolgasága alatt 
nyögő kormányoknak pár napi vagy heti munkájába 
került csak, azért, mert a kath. hivek nem levén sem 
kellőleg tömörítve, sem a harczok jellegéről kellőleg 
megoktatva, teljes közönynyel nézték egyházunk vagyona-
és jogainak kifosztását ; — más felől pedig indokolttá 
te«/i ezen reményt azon csőd, melybe a kath. egyház 
Közel százéves ellensége: a liberalizmus Európaszerte 
jutott. — Mert, kath. polgártársak, Európának bármely 
államát, bármely országát tekintjük, a liberális politika 
csődje mindenütt eltagadhatlan. 

Innen az európai szabadkőmives sajtó jajgatása a 
minden vonalon előnyomuló reakczió ellen. — S ez annyi-
ban igaz, hogy a liberálizmus, ez a politikai csodaszer az 
utóbbi 10—13 év alatt teljesen hitelvesztetté lett. — Az 
általa proklamált nagy elvek, melyektől igen sokan, több 
vagy kevesebb jóhiszeműséggel, a világ második megváltását 
várták, üres szólamoknak, vagy a mi még rosszabb, hazug 
frázisoknak bizonyultak, — a csodaszer egyszerűen szédel-
gésnek. — Az emberiség várt, várt és várt oly türelemmel, 
mely párját ritkítja a történelemben ; de a csodaszer hatása 
egészen váratlan eredményekben jelentkezett. — A libe-
rálizmus a polgári szabadság terén megteremtette a 
láthatatlan, felelősségnélküli zsarnokokat, kik a szabad-
kőmives páholyok zugaiban trónolnak s annyival rosszab-
bak a trónon ülő zsarnokoknál, hogy sokan vannak s igy 
még több pénzbe kerülnek, és láthatatlanok, s igy még 
kiszámíthatatlanabbak amazoknál. — A közgazdaság 
terén megteremtette a kapitalizmust, a tőke korlátlan 
uralmát, mely a szabad kis existencziából,. a kisiparosból 
és kisgazdából, a szabad verseny hangzatos jogczime 
alatt, éhenhalással küzdő proletariátust csinált. — S végül, 
mert valamint az anyagi világban voltaképen nincsen erő, 
mely teljesen meddő és holt maradna, ugy az erkölcsi 
világban : az eszmék világában sincsen eszme, mely 
hatását jó vagy rossz irányban ne éreztetné azzal, hogy 
uj eszmének válik szülőanyjává. 

A liberalizmus is szült és talán e téren bizonyult 
legtermékenyebbnek. — Szült és pedig akarata ellenére, 
de nem mondhatni, hogy öntudatlanul. — Szülöttei még 
bár csak a csecsemő kort érik, már is ámulatba és 
rémületbe ejtik a világot. — Egyszerűen megfordítva 
csinálják Saturnus mythoszát. Nem engedik megetetni 
magukat szülőjüktől, inkább ők eszik meg azt. — S ezek 
a rettenetes gyerekek : a szoczializmus, collektivizmus, 
communizmus, anarchizmus, nihilizmus nem értik a tréfát 
s egy csepet sem engedik magukat feszélyeztetni sem-
miféle régebbi előítélet által. — Ha a liberálizmus rab-
lánczra akarta verni az egyházat a szabadság és haladás 
nevében, gyermekei egyszerűen ki akarják irtani. — Mert 
minek egyház, ha nincs Isten, vagy csak olyan van, a 
milyent kiki magának alkotni akar vagy tud. — Ha a 
liberálizmus, ismét a szabadság czége alatt, államosítani 
akarta az iskolát, az oktatást, gyermekei egyszerűen el-
törlik azt. — Mert minek az iskola, ha az a tudomány 
czégére alatt csak előítéleteket tanit. — Szóval t. kath. 
polgártársak, a liberalizmus ugy járt, mint az a szülő, a 
kinek feje felett saját gyarmekei gyújtják meg az ősi 
házat. — Nem csoda tehát, hogy egész Európában a 
legnagyobb lángelmék hirdetik a visszatérés szükségét a 
kinyilatkoztatott hithez, s az ezen alapuló keresztény 
erkölcsökhöz. — S e tekintetben éppen Francziaország — 
á forradalmak hazája — nyújt épületes példát. — Ott, a 
képzett tudósok és lángelmék egész táborkara dolgozik 
és fárad a forradalmi eszmék és azok által okozott tár-
sadalmi romoknak eltakarításán. — Az egyik bátran 
hirdeti, hogy a tudomány csődöt mondott, nem váltva 
be semmit azon Ígéretekből, melyekkel egész nemzedéke-
ket tett szerencsétlenekké. — A másik tudós és gondol-
kozó elme a tények elvitázhatlan igazságával világítja 
meg a kérdés minden részleteit, követeli az államosított 
oktatás reformját a szabadság követelményeinek megfe-
lelőleg. — Bebizonyítja a történelemből, hogy a franczia 
gloir, a franczia terület, mennyit vesztett a század lefolyt 
évtizedeiben s hogy e veszteség az államosított franczia-
oktatás szomorú következménye, melynél csak egy van 
még elszomorítóbb : Francziaország népességének apadása, 
mely szintén az állami oktatás által nevelt erkölcsi viszo-
nyoknak eredménye. — Az emberiség ugy járt a liberá 
lizmussal, mint a tékozló fiu örökségével. — Szabadjára 
eresztve minden fék nélkül, tönkre tette magát s most, 
midőn tönkrejutását látja, visszafordul az apai ház felé, 
hol vezekelni akar és uj életet kezdeni. 

íme ide jutottunk, hogy a gondolkozó fők, akik 
utoljára is irányt adnak az erkölcsi világnak, a régi ha-
gyományokhoz való visszatérést sürgetik. — Sok politi-
kai és társadalmi bálvány hever már lábainknál, melyeket 
liberális imádóik majdnem a vallásos tisztelet tömjén-
füstjével vettek, körül. Az eszmék terén, a viharok után, 
a csendes munkanapok szelid derűje kezd ismét tért fog-
lalni ; s az elmék nyugodtan tárgyilagos kritikával fog-
nak a társadalmi kérdések tárgyalásához. — Anglia és 
az angolszász faj szerencsés társadalmi élete, mely a 
hagyományokhoz való hűséges ragaszkodást mindig any-
nyi bölcseséggel tudta összeegyeztetni a szabadság fel-
merülő igényeivel, a példa vonzó erejét gyakorolja újra 
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a világra. — Ezért hiszem én, hogy ez alkalommal a 
magyar kath. autooomia kérdésének megoldása sikerülni 
fog, mert az elmék elő vannak rá készítve. — Az em-
beri élet minden viszonyát szabályozni, vagy jobban ke-
zében összpontositni akaró állam hatalmi túltengése 
parancsoló szükséggé teszi, liogy a polgári és politikai 
szabadság számára annyi pontot foglaljunk vissza, ameny-
nyit csak lehetséges, mert különben az állam óriási sú-
lyával agyon fog nyomni minden önállóságot és az ön-
állósággal minden szabadságot. — Es e szempontból 
tekintve a dolgokat, a magyar kath. autonomia kérdése, 
nemcsak a magyar kath. egyháznak életbe vágó kérdése, 
hanem életbe vágó kérdése az a magyar polgári és poli-
tikai szabadságnak is. — Azért t. kath. polgártársak, mig 
méltóságos főpásztorunk rendeletének megfelelőleg a kath. 
autonomiai választások előkészitésére, s különösen a sza-
vazók összeírásának létesítésére kiküldendő bizottság 
megválasztása ügyében szükséges értekezletre önöket ösz-
szehivnám, egyelőre csak annyit iparkodom lelkükre kötni 
s arra kérem önöket, hogy a katb. autonomia ügyét ma-
guk között megbeszélve, ugy az azt előkészítő tanácsko-
zásokban és választásokban a szent hitünket méltán meg-
illető buzgalommal és oly hazafiúi kötelességérzettel ve-
gyenek részt, mely lehetővé fogja tenni, hogy választásunk 
szent hitünkhöz feltétlenül hű, oly jó hazafira essék, 
kinek kezébe teljes lelki megnyugvással tehetjük le egy-
házunk és hazánk : eme két legszentebb örökségünk- és 
kincsünknek eléggé meg nem becsülhető érdekeit. — 
Ezek előrebocsátásával az ülést megnyitom. 

Az egyházi elnök eme beszédét óriási lelkesedés és 
és taps követte. Majd Rainprecht Antal világi elnök állt 
fel, hogy referáljon a nagygyűlésnek az elmúlt év neve-
zetesebb eseményeiről. Mindenekelőtt köszönetet mondott 
az egyházi elnöknek remek beszédéért, s ő is magvas 
szavakban fejtegette a kath., vallásos nevelés szükséges-
ségét. Majd az elmúlt év nevezetesebb eseményeit tárta a 
nagygyűlés elé. A nagygyűlés jegyzőkönyvben tolmácsolta 
részvétét Huber Károly derék kántortanító halála felett, 
nemkülönben részvéttel vette tudomásul Nyikovics György 
iskolaszéki tag elhunytát. Vázolta a világi elnök az iskola-
szék pénzügyét, a melyben nagy lelkesedést keltett az a 
kijelentése, hogy a megyés püspök ur ő méltósága — 
mint azt lapunkban annak idején említettük — 2000 frtot 
adott az iskolaszék czéljaira, a melyért a nagygyűlés 
lelkesülten mondott köszönetet s elhatározta, hogy ő 
méltóságának már sok ízben tapasztalt jóságáért küldött-
ségileg fog köszönetet mondani. Majd következtek a 
megürült helyek betöltései. 

A világi elnök jelentése szerint eltávozott az iskola-
széki tagok közül Scherer István succentor, kinek helye 
azonban nem esett választás alá, mert mindig az időleges 
succentor egyúttal iskolaszéki tag is. Nyikovics György 
elhalálozása és Szalatkay István eltávozása folytán a 
megüresedett két helyre megválasztotta a nagygyűlés dr 
Kőszeghy József ügyvédet és Fehér István csapómestert. 

Midőn a világi elnök lendületes szavakban befejezte 
a beszédet, még röviden felszólalt az egyházi elnök is, 
hogy bezárja a gyűlést. A nagygyűlés az elnökök lelkes 
eketésével ért véget. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az «j rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok ligprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A hét legnagyobb eseménye az autonomiai mozga-
lomban. 

Hire jár , hogy Mihályi Viktor dr. érsek ur elnök-
lete alatt a román a jkú gör. katholikusok püspökei, 
u. m. Pável Mihály nagyváradi, dr. Szabó J ános szamos-
ujvári és dr. JRadu Demeter lugosi püspök nrak Balázs-
falván f. hó 24-én értekezletet ta r to t tak az autonomia 
ügyében. Mit határoztak, mit nem, hivatalosan nem 
tud juk . Csak annyi t lehet tudni , hogy a mit előre lehe-
te t t látni, megtör tént . Meg lesz, sőt máris meg van 
a — román secessio. Mi még nem teszünk le a reményről, 
hogy majd megér t jük ma jd egymást és testvériesen 
sikerül az el lentéteket kiegyenlíteni. Szép dolog román 
testvéreink ügyes buzgólkodása külön érdekeik gondo-
zásában ; de már a mi a közös katholikus érdek egyszerű 
oldalba rúgását illeti, hát arra nem mondunk most 
kádencziát , hanem átadjuk azt a tör ténelem igazság-
szolgáltatásán ak. 

Érdekes az is, a mint a szintén csak a maga saját muló 
érdekét hajhászó kormány félhivatalosa a román meg-
lepetést — bennünket nem lepett meg — tudomásul veszi, 
és az a félhivatalos kenetesség, melylyel az illető lap, 
a „Budapest i Tudósí tó", a román püspököket az 
autonómiába csalogatja. Az érdekes félhivatalos közle-
mény igy szól : 

„A gör. kath. román püspökök Mihályi balázsfalvi 
érsek elnöklete alatt ta r to t t tanácskozásukban kimon-
dották, hogy az általános kath. autonómiában nem 
kívánnak részt venni, hanem a külön gör. kath. román 
egyházi autonomia tá rgyában a magyar kormány u t j án 
fel ter jesztést tesznek ő felségéhez, kérvén e fel terjesz-
tésükben ő felségétől egy külön gör. kath. román auto-
nomiai kongresszus egybehivását. A gör. kath. román 
episzkópatus ez elhatározása érthetetlen és egyúttal 
felesleges is, mer t hiszen nyilván tudot t dolog, hogy 
az 1871-iki szervezeti szabályzat, a melynek alapján 
áll a közelebbről összeülendő katli. kongresszus is, érintetlenül 
hagyja a püspöki tartományok autonómiáját. A püspöki tanács 
épp oly önállóan fogja kezelni az egyházmegye antonom 
ügyeit , mint a plébániai tanács az egyes plébániákét. A 
központi szervezet, a melytől a görög-katholikus román 
püspökök annyira félni látszanak, csak annyiban lesz 
föléjük helyezve, hogy fölterjesztéseiket ő felségéhez, 
mint közbenső fórum, ez a szervezet fogja közvetíteni. 
Ennél czentralisztikusabb autonóm szervezetet ma sem 
akar senki és igy a görög-katholikus román episkopa-
tusnak semmi oka sincs magát távol tartania az általá-
nos katholikus autonómiától, ha csak a katholikus egy-
házi szempontokon kiviil valami nemzetiségi aspiráczió 
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nem ösztökéli őket, hogy az általános katholikus és 
sa já t jó l felfogott érdekeik ellenére is igyekezzenek 
egyházukat kivonni az általános katholikus autonómia 
kötelékéből." 

A zavar tehát megvan. Es ezt ki kellett és ki lehe-
te t t volna előre kerülni. Nem hinnén, hogy a félhiva-
talosnak sikerülni fog a román püspökökét a laicarchiá-
val, holmi püspöki és központ i „tanácsok" felülhelyezé-
sévél való kecsegtetéssel megnyerni . De más részt a 
román testvérektől sem testvéries e l járása la t in hierarchiát 
a laicarchia ostroma alatt cserben hagyni. 

Választási mozgalmak. 
— A budapest i ka tho l ikus kö r igazgató választ-

mánya ma délután a piarista gimnázium nagytermében 
az autonómia ügyében Pintér Kálmán dr. elnöklésével 
értekezletet tar tot t . A kiküldöt t szűkebb bizottság beje-
lentette, hogy megkereste az összes választókerületeket, 
hogy ha valami tanácsra, útbaigazí tásra szükségük 
volna, fordul janak a körhöz. Az értekezlet elhatározta, 
hogy abban az esetben, lia a jelölés megtörténik, a kör 
alkalmas képviselő mellett foglal állást. 

Ugyancsak a budapes t i ka th . kör , a mely igen 
elismerésre méltó tevékenységet fe j t ki, a következő 
gyú j tó felhívást intézte a kör t ag ja ihoz : 

Tisztelt tagtárs ur ! 
A katholikus autonomia, a magyarországi katho-

likusok évek óta táplált óhaja és kívánsága, a közel 
j ö ^ ' ^ e n a megvalósulás s tádiumába ju t . Néhány hó 
múlva össze fog ülni a katholikusok képviselőiből az 
az autonómiai kongresszus, mely hivatva leend, auto-
nómiánk szervezete felet t tanácskozni s annak módo-
zatait megállapítani. 

E nagyfontosságú ügy, melynek kimondhata t lan 
befolyása leend a magyar katholiczismus egész jövő-
jére, méltán igényli minden hü egyházához őszintén 
ragaszkodó katholikusnak teljes érdeklődését és figyel-
mét. Kimuta tha t juk pedig ezt az érdeklődést, ezt a 
figyelmet legelőször is azáltal, ha magunkat a kongresz-
szusi képviselőt választók sorába bejegyezzük, a vá-
lasztói jogot magunknak megszerezzük s igy majd a 
kongresszusi képviselő választása alkalmából befolyá-
sunkat érvényesí t jük. 

A budapest i katholikus kör igazgató választmánya 
tehát mély tisztelettel kéri t isztelt tagtárs urat, hogy 
a kath. autonómiai képviselő választására választói jogá t 
megszerezni, az összeíró küldöttség előtt megjelenni el 
ne mulaszsza s erre kath. ismerőseit is figyelmeztetni 
és buzdítani szíveskedjék. 

Az ő felsége által jóváhagyot t választási szabály-
zat szerint választó „minden 24 éves kath. férfiú, a ki 
nem áll valamely bűnvádi kereset illetőleg fenyíték alatt, 
vagy nem elmebeteg". A választók összeírása a székes-
fővárosban a kerületi r. kath. plébániai hivataloknál 
folyó hó 24-ikétől junius 1-éig tart, délután 3—6 óráig. 

Is ten velünk ! 
Budapest, 1897. junius 18. 

A Budapesti Kath. Kör Igazgató választmánya. 

Jelölések. 
Az esztergomi főmegye szomolányi esperesi kerüle-

tének az autonomiai kongresszusba küldendő egyházi 
képvise lője löl t je i : Molnár J ános apát, dr Prohászka 
Ottokár, Jedlicska Pá l esperes-plebános. — A szatmári 
egyházmegyében v i lági j e lö l tek : báró Vécsey József és 
Kovács Ede földbir tokos. — Az egri főmegyében papi 
je löl tek még, a már emlí tet teken kivül, Szmrecsányi La jos 
kanonok és Hován József pásztói plébános. — A pécsi egy-
házmegye siklósi esp. kerületében papi jelölt dr Kelemen 
László. — A rozsnyói egyházmegye losonczi körének 5 
esp. kerüle tében papi jelöl t Kovács Nándor salgó-
ta r ján i esperes-plebános. — A szombathelyi egyházmegye 
rohonczi s pinkafői esp. kerületében papi jelölt dr G-aál 
Sándor theol. tanár. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
— Âz erd. róm. kath. Irodalmi Társulat julíus 

1-én d. u. 4 órakor a helybeli püspöki lyceum tantermé-
ben rendes évi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Tudományos értekezés. 
4. Számadások megvizsgálása. 5. Szerkesztőbizottság vá-
lasztása. 6. Indítványok, melyek előzetesen az elnöknek 
tudomására hozandók. Gyulafehérvárit, 1897. jun. 18. 
TJjfalusi József dr, elnök. Bálintli György, titkár. 

IRODALOM. 
*** Krisztus nélkül, Krisztussal. Korszerű épü-

letes olvasmányok. Irta és az 1896-odiki (milléniumi) év 
emlékére kiadta Oerebenics Sándor püspöki szertartó. A 
győregyházmegyei hatóság engedelmével. Győr, Győregy-
házmegye könyvnyomdája, 1897. 8-r. VI. 228 1. 

Még egyszer visszatérünk ennek a könyvnek aján-
lására, mert az egy „unus liber", kiváló könyv. Keletke-
sése összeesik, egy borzasztó rombolással, Magyarország-
nak, épp a milléniumra készen lett dechristianisatiójával. 

Mikor a magyar állami hatalom vagyis törvényho-
zás kimondotta, hogy „minden" vallást befogad kidobta 
meggyőződéséből Krisztust, a ki mint egyedülvaló isteni 
vallásalapító a maga alapította vallás és anyaszentegyház 
számára követeli kizárólagosan az emberiség hitét és 
engedelmességét. Korunknak legnagyobb lelki betegsége 
vallási ügyekben való értelmi megfonyatkozása és erkölcsi 
nyomorúságának főforrása az, hogy nem ismeri Krisztust. 
nem tudja mi volt az emberiség Krisztus nélkül, s mivé 
lett a keresztény vallás, a kath. egyház által Krisztussal 
a kereszténységben. Erre figyelmeztet, ennek megtudá-
sára vezet szerző, angyala által sugalt e nagybecsű köny-
vében nyolcz fejezeten által, amelyeknek elseje elmondja, 
leirja. hogy mije Krisztus az embernek, másodika, hogy 
mije Krisztus dr nőnek, aztán tovább a többi fejezetek-
ben, — a családnak, a társadalomnak, aztán, hogy miben 
áll Krisztus békesége, igaz vallása, papi rendje, szeretete. 
Egy-egy világi kath. autonomiai képviselő, ha még 
mindig csak a „jó katholikusok" sorába tartozik, hogy 
egyszerű hivő katholikussá legyen, nem tökélhetné el 
magát szebb elhatározásra mint arra, hogy elsajátitja 
ennek a könyvnek a szellemét. 
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H I V A T A L O S . 
— Pályázat bibliafordításokra. A hivatalos lap 

tegnapelőtti száma közli a Lackenbacher-iéls alapítvány 
kamataiból legjobb biblia fordításra kitűzött pályázat 
feltételeit. A feltételek szerint Mózes 5 könyvének min-
denikéből (a leszármazási lajstromok kivételével) sors 
által 3—4 versből álló hely szemelendő ki, mely héber-
ből arabra fordítandó. Legjobb fordításul az .tekintendő, 
mely a londoni Polyglottehoz legközelebb áll. A verseny-
ben azon belföldiek vehetnek részt, kik a hittudományi 
tanfolyamot a bécsi, prágai, vagy budapesti egyetemen a 
jelen, vagy a legközelebb lefolyt tanévben vagy pedig 2, 
legfeljebb 3 évvel előbb végezték és a katholikus pres-
biterátust felvették. A verseny a bécsi, prágai és budapesti 
egyetemen tartatik, még pedig Bécsben f. évi november 
26-án, Budapesten és Prágában pedig folyó évi november 
28-án. A pályázók kötelesek illetékességüket az illető 
egyetem hittudomány kari dékánjánál legalább 3 nappal 
előbb okmányilag igazolni. 

V E G Y E S E K . 
— XIII. Leo és a czár követe. F. hó 22-én fogadta 

a pápa Tcbarykowot, a czár uj követét, legelőször át-
véve tőle megbizó levelét. 

-— A budapesti t. egyetem hittudományi karában 
a jövő iskolai évtől kezdve a bölcseleti előkészítés tana 
ny. rendkívüli tanszéket nyervén, e tanszaknak a leczke-
rendben uj elhelyezése válván szükségessé, ideiglenesen a 
következő, tanulmányi rend lép^ életbe: I. évesek hall-
gatnak : 1. Egyháztörténelem, 2. Ó-szövetségi szentirástan, 
3. Bölcseleti előkészítés, II. évesek: 1. Alaphittan. 2. Új-
szövetségi szentirástan, 3. Bölcseleti előkészítés. III. éve-
sek: 1. Ágazatos hittan, 2. Erkölcstan, 3. Neveléstudo-
mány. IV. évesek : 1. Egyházjog, 2. Lelkipásztorságtan, 
3. Egyházi archaeologia. 

— Lelki gyakorlatok Kalocsán. Stróbl Antal jézus-
társasági atya, kalocsai házfőnök a következő fölhívást 
intézi a magyar katholikus papsághoz : Bátorkodom 

felhívni a f t . lelkészkedő papság becses figyelmét, hogy 
rendházunkban f. évi julius hó 19-én este és augusztus 
9-én este kezdődő 3 vagy 5 napi lelki gyakorlatokat 
szándékozunk tartani. Ha valaki ezeken részt akar 
venni, szíveskedjék ezen szándékát az intézet főnökével 
minél előbb tudatni , hogy az elszállásolásról idejekorán 
gondoskodhassunk. Az ellátási költségek napi egy forint-
tal födöztetnek, melyet azonban a szerényebb jövedel-
műeknek saját kívánságukra szívesen elengedünk. A 
résztvenni szándékozók a Breviár iumon kivül csak 
Kempis Tamásnak „Krisztus követéséről" szóló köny-
vét hozzák el magukkal. Kalocsa, 1897. junius 22. Stróbl 
Antal S. J., házfőnök. 

— Bogisich püspöknek ováczió. A főváros tanácsa 
elhatározta, hogy Bogisich Mihály prépost plébános, czim-
zetes püspökhöz azon alkalomból, hogy harmincz éve 
lelkészkedik a fővárosban, üdvözlő iratot intéz. 

— A legjótékonyabb egyletek egyike, a bnda-
pesti „kath. tanonczokat védő egyesület" (II. ker., Toldy 
Ferencz-utcza 30. sz.) kiadta, 1896. májustól 1897. májusig 
szóló IV. évi jelentését. A lefolyt év nagy eseménye, 
hogy József Ágost kir. fensége az egyesület védnökségét 
elfogadta. Az egyesületi házra még vagy 50,000 frt 
szükséges. Az egyesület tagjainak száma 1121. Igen 
melegen ajánljuk az egyesületi házra való adakozást. 

— A ritusok congregatiója a vatikáni apostoli 
palotában f. hó 22-én ülést tartott s öt szentéavatási 
eljárás ügyében tárgyalt. Az öt ügy elseje : beati Ludi-
vici chanel nartyris maristae, provicarii apostoliéi in Oce-
ania, occidentali, másodika : beatae Catharinae Thomasia 
canonissa reg. protesta, s. Aug., a harmadika : vener. S. 
Dei Vincentii Morelli theatini archi-episcopi, a negyedike : 
vener. Antonii Gianelli episcopi. az ötödike : vener. 
Marcellini Champagnat, marista, fund at or fratrum mimo-
rum maristarium. 

— Eneipp praelatus temetéséről érkezett hozzáuk 
a helyszínéről tudósítás. A temetés nemzetközi jellegre 
tanúskodik az emberiség jótevőjének lelki nagyságáról. 
Szó van arról, hogy tiszteletére emlékszobrot állítanak. 
József és József Ágost koszorúi nagy feltűnést keltettek. 

T. olvasóinkhoz ! 
Az 189 7-ik év második fele ö r ö k k é e m l é -

k e z e t e s lesz M a g y a r o r s z á g vallási és nemzeti é le-
t é b e n . E g y h á z és á l l a m k ö z ö t t m o s t , a k a t h . 
a u t o n o m i a i k o n g r e s s z u s a l k a l m á b ó l , f o g e ldőln i , 
l esz-e v a l l á s i b é k e e h a z á b a n , a v a g y a k a t h . 
e g y h á z a t e z e n t ú l is a k e r e s z t é n y s é g t ő l e l v á l t s 
s z a b a d e l v ű v é l e t t á l l a m i h a t a l o m szolgaságában 
a k a r j á k m e g t a r t a n i . Ez az u t ó b b i e l j á r á s a k a t h . 
e g y h á z a t é l e t - h a l á l h a r c z r a h i v j a k i l é t e , sze l l eme , 
s z a b a d s á g a m e l l e t t . E b b e n az e g y h á z i szabadság-
harczban a „ R e l i g i o " , u g y m i n t m á r 56 év ó t a 
az e g y h á z n a k és h a z á n a k m i n d e n n e m e s é r t és 
n a g y é r t v i v o t t h a r c z á b a n , vezér a k a r , v e z é r f o g 
l enn i . M e r t m i a s z e l l e m e k i r á n y i t á s á t e b b e n a 

gondviseléses félévben, és h a I s t e n seg i t , a z o n t ú l 
is, f o l y t a t n i f o g j u k , f o l y t a t n i k i v á n j u k . K é r j ü k 
t e h á t t . o l v a s ó i n k t á m o g a t á s á n a k f o l y t a t á s á t és 
p e d i g k é t i r á n y b a n . F o l y t a s s á k az e lő f i ze tés t , és 
t e r j e s s z é k a l a p o l v a s ó k ö z ö n s é g é t . H a m i n d e n 
e l ő f i z e t ő c s a k egy uj előfizetőt n y e r m e g m a g a mel lé , 
ez á l t a l a l a p h a t á s á t m á r i s m e g k é t s z e r e z t e . F e l 
t e h á t a p r o v i d e n c z i á l i s k ü z d e l e m r e , m e l y r e a 
s z e n t ősök , a n a g y h a t a l m ú h a j d a n i k a t h o l i k u s 
M a g y a r o r s z á g a l a p i t ó i és f e n t a r t ó i , á l d á s t á h i t v a 
t e k i n t e n e k le az é g b ő l ! T. o l v a s ó - k ö z ö n s é g ü n k 
b i z o n y á r a m é l t á n y o l n i f o g j a a z t az e l j á r á s u n k a t , 
h o g y l a p u n k b a n „ K a t h o l i k u s A u t o n o m i a " c z i m m e l 
u j r o v a t o t n y i t o t t u n k . H a l a d n i ke l l az i dőve l ! 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
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SZ. I. Félév. 1897. 

,,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatim főve, unitati promovendae et arctiiis compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper-

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

TARTALOM. Vezér eszmék és Tanulmányok : f Lőnhart Ferencz erdélyi püspök. — Egy budapesti katholikus tanintézet ünnepe. — 
Katholikus autonomiai világi képviselőjelölt programbeszédje. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t . A dicső királykoronázás harmincz-
évi fordulójának hónapja. — D e b r e c z e n . Évzáró vizsgálatok a ,Notre Dame'-oknál. — Katholikus Autonomia. Az erdélyi róm. kath. 
status rendkivüli gyűlése az országos autonómiával szemben való álláspontjának megállapítása ügyében. — Az autonomia laikus veze" 

tésének mozgalma. — Irodalom. — Vegyesek. 

t 
L ő n h a r t F e r e n c z 

e r d é l y i püspök . 

1 8 1 9 - 1 8 9 7 . 

Tetszet t az isteni Gondviselésnek az erdélyi egyházmegye érdemekben gazdag 
főpásztorá t az élők sorából magához szólitani. Az erdélyi egyházmegye méltó gyászában 
az egész ország mély részvét te l osztozik, osztozik különösen ez a lap, a melynek a bol-
dogult főpásztor, a Kopácsyk, Scitovszkyk, Jekelfalussyk, Roskoványik, Haynaldok s a többiek 
hagyományos el járását követve, következetes és á l lhata tos pár t fogója és t ámoga tó ja volt 
mindig, az egyház magasztos érdekeinek az apró ember i érdekek és szenvedélyekkel szem-
ben való oltalmazásában. A boldogult élete a megtes tesü l t szelidség és szerénység lanka-
datlan jó tékony tevése és törekvése vala az erdélyi egyházmegye egyházi és iskolai ügyeinek 
jó karban ta r tásá ra . A ka th . S ta tus au tonom kormányzása, a papság ellátása s az iskolák 
ügye körül, elévülhetet len érdemei ragyogni fognak időn s enyészeten által. Nyugodjál , 
jóságos lelkiatya, békében, s az Ur szine elé ju tva imádkozzál é r t ünk ! 

Egy budapesti katholikus tanintézet ünnepe. 
Ecce sic benedicetur justus, qui timet 

Dominum. 

Most vasárnap az V. ker. Markó-utczai 
római kath . főgymnásiumban megha tó ünnepnek 
vol tunk tanúi. Dr Corzan Avandano Gábor igaz-
gatóságának 30. évfordulója alkalmából, t ek in te t te l 

arra, hogy hazánk gymnasiumi nevelés-oktatá-
sának ez a jelese, 45 évi szakadat lan szolgálat 
u t án nyugalomba készül vonulni, az intézet jelen-
legi t aná r i ka ra és ha jdani tan í tványai , az intézet 
pa lo tá jának disztermében ünnepi gyűlést t a r t o t t a k , 
búcsúzó ünnepélyt rendeztek. Az ünnepel t őseitől 
örökölt keresztény kathol ikus szellemének me srfele-
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lően a díszülés előtt istenitisztelet volt az intézet 
díszes kápolnájában, melyen a tisztelők fényes 
közönsége volt jelen, hálásan környezve az isten-
félő tudós világi t anár példaképét, az őszbe-
borult ünnepelt igazgatót. Az ifjúság éneke 
Mariát hivta segitségül s oltalmába a jánlot ta 
országunkat. A templomi ünnep már sej tetni 
engedte a diszgyűlésemelkedettségét és fényességét. 
I t t most az ünnepély két kiváló nyilatkozatát kö-
zöljük, melyekből ragyogva tündöklik elő Corzan 
Avendano Gábor tanférfiui szellemének és jellemé-
nek mintaszerüsége. 

Vaszary Kolos bibornok üdvözlő levele, 
az ünnepelthez. 

Tekintetes Igazgató Ur ! 

Azon örvendetes alkalomból, midőn tanár-
tá rsa i s egykori növendékei tek. uraságod tanár i 
működésének 45-ik és igazgatóságának 30-ik év-
fordulóját a kegyelet és hála érzelmeivel ünnep-
lik, én is szivesen az ünneplőkhöz csatlakozom. 

Fáradságban és sikerekben egyaránt gazdag 
hosszú pályáján tek. uraságod a tanügy diszei 
közé emelkedett. És mél tán ; és közel félszázados 
működése folyamán mindenkor törhe te t len buz-
galommal, kitartással s hazafias lelkesedéssel 
munkálkodott hivatásának betöltésén; és a gond-
jaira bizott i f júságnak képzése és hazafias szel-
lemben való nevelése körül valóban maradandó 
érdemeket szerzett;- és hálás szivvel ismerem el 
tek. uraságodnak különösen azon törekvését, 
melylyel az ifjúságban a tudományt a vallásos-
sággal és jó erkölcsökkel kellő arányban fejlesz-
ten i mindenha ügyekezett nemcsak azáltal, hogy 
ar ra szóval okta tot t és tani tot t , hanem még 
inkább azáltal, hogy saját példájával j á r t elől a 
vallási kötelmek teljesítésében, és igy szivvel 
lélekkel r a j t a volt, hogy a vezetése a la t t álló 
intézet , nemcsak névleg, hanem tényleg, szelle-
mében is igazán katholikus legyen! 

És midőn ezért tek. uraságodnak hálás 
köszönetemet nyilvánítom; felhasználom ez ünne-
pélyes alkalmat arra, hogy ugy is mint a tan-
ügy terén hosszú éveken át munkatársa, s ugy 
is, mint azon egyházmegyének, melyben tek. 
uraságod oly áldásosán működött — főpásztora, 
Ön iránt táplál t tiszteletemnek és jókivánata-
imnak kifejezést adjak, és midőn ezt teszem, 
szívből óhajtom, hogy a Mindenható tar tsa meg 
tek. uraságodat teljes erőben és egészségben, 

példájául azon testületnek, melynek egyik disze, 
valamint azoknak, kiket t an i to t t és nevelt, és 
hogy tek. uraságod is évek hosszú során át 
láthassa és élvezhesse fáradozásainak szép ered-
ményét ! 

Áldja meg az édes Jézus ! 
Balaton-Füred, 1897. junius hó 15. 

Vaszary Kolos 
bibornok, hgprimás érsek. 

Nóvák Lajos intézeti hittanár 
ünnepi beszéde. 

Tisztelt ünneplő közönség! 
Egy közös érzés hozott i t t össze bennünket, 

hogy szeretetünknek, hálánknak kifejezést adjunk 
ezen intézet mélyen tisztelt igazgatója iránt, ki 
mai nap ünnepli igazgatóságának 30-ik, tanári 
működésének pedig 45-ik évfordulóját! 

Tisztelt uraim ! Méltán ünnepel az a nemzedék, 
mely szellemi műveltségének, valláserkölcsi neve-
lésének kincseit Dr Corzan Gábor kezeiből vette 
á t önmaga, és az utódok boldogitására; és méltó 
önérzettel tekinthet vissza ünnepeltünk is közel 
félszázados pályafutására s nevelői munkásságá-
nak fényes eredményeire, — mert minden növen-
dékében elért siker az ő érdeme, az ő dicsősége 
valamint a fáé magáé minden egyes ujabb ág 
hajtása és ennek növekedő disze, mert saját 
gyökereiből adja mind ehez a fejlesztő, tápláló 
erőt ! 

Hivatásszeretettől á tha to t t lelkének jótéte-
ménye él mindnyájunk szivében, és én boldog-
nak érzem magam, hogy tanár társaim megbí-
zásából nekem ju to t t azon szerencse, hogy e 
szép alkalommal az intézet nevében üdvözölhe-
tem ünnepeltünket, vázolhatom a tanügy, nevelés 
és tudományok terén szerzett bokros érdemeit, 
és szép pályafutását utánzandó mintaképül állit-
hatom növendékeink elé! 

Dr Corzan Gábor nem egyes feltűnő vagy 
rendkívüli cselekedetei által t e t t e nevét be-
csültté, s ünnepeltté, hanem példás élete, s eré-
nyeinek harmonikus egysége által. Jellemének 
nincsenek fényoldalai, egy egész az, eszményképe 
a munkásságnak, becsületnek, nemességnek és 
szivj óságnak. 

És tisztelt ünneplő közönség! ilyen minta-
képekre van szüksége ifjúságunknak, hogy felfelé 
tekinteni, szent czélokért lelkesedni, értök fárad-
ni, s nekik áldozni tanul jon! 

* * 
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Corzan Gábor régi spanyol főrangú család-
nak ivadéka. Ősei nagy szerepet vittek hazájukban, 
s ugy a harczmezőn, min t az ország kormányzata 
körül fényes érdemeket szereztek. Egyik őse 
királyi kormányzó, a másik Navarra alkirálya volt. 

À család Vl-ik Károlylyal jö t t Bécsbe, s 
innen szakadt hazánkba, hol a mult század végén 
magyar nemességet nyert . 

Ünnepeltünk ifjúsága mozgalmas időkre esik. 
A szabadság-harcz kitörése őt Selmeczbányán 
érte, hol mint a bányászati Akadémia növendéke 
társai között az első volt, ki fegyvert ragadot t 
a megtámadot t szabadság védelmére, s résztvet t 
a nagy küzdelemben, mely aranybetűkkel van 
megörökitve hazánk ezredéves történetében. Igy 
muta t t a meg ő. hogy miként kell szeretni a 
hazát, hogy nem elég csak a jkunkon hordani 
annak szent nevét, hanem ha a szükség ugy 
kivánja jólétéért életünket is kell koczkára 
tenni. 

A harcz lezajlása után Corzan visszatért 
félbenszakadt tanulmányaihoz, s a bécsi műegye-
tem hallgatói közé iratkozott . 

1854-ben letet te a tanári vizsgát, s előbb 
Kassán, később pedig Budapesten le t t gymnasiumi 
tr . 

Ezen időben a tanügy hazánkban szomorú 
napokat élt. A bécsi császári kormány az iskolák 
által akar ta germanisálni a nemzetet. A németesités 
volt a főczél — ennek volt alárendelve minden. 
Az állami intézekben külfölföldi tanárok alkal-
maztattak, kiknek szigorú utasitásuk volt a 
tanuló ifjúságban minden nemzeti érzelmet elfoj-
tani. Magyar ember csak ügy gyei-bajjal nyer-
hetet t állást, s ha kinevezték is, működése 
zaklató ellenőrzésnek volt kitéve. 

A germanisálási téren különösen ki tűnt a 
pesti állami gymnasium, mely keletkezését is 
e czélnak köszönhette. 

Elképzelhető, hogy mily nehéz sorsa volt 
ezen intézetnél Corzannak, s három magyar 
társának, — de ők nem re t tentek vissza a 
küzdelemtől, s megragadtak minden alkalmat, 
hogy a tanuló ifjúságban egy jobb jővő i ránt i 
hitet fentartsanak, s tudva, hogy nyelvében él a 
nemzet, — mindent elkövettek, hogy növedékei-
ket az anyanyelvben gyakorolják, s tökéletesítsék, 
a mi mia t t sok kellemetlenséget kellett eltürniök. 

Végre a sötét felhőkön á t tö r t a magyar-
ság felkelő napja. 1860 nov. 24-én a helytartó 

tanács felhívta a gymnasium igazgatóságát, misze-
r int a tani tás nyelvének megváltoztatása i rán t 
nyújtson bejavaslatot . A tanárság többsége azonban 
makacsul ragaszkodott a német nyelv mellett, s 
legfeljebb a vegyes nyelvű okta tás t volt hajlandó 
megengedni. Ekkor ünnepeltünk, ós három társa 
bá t ran a küzdtérre lépet t s külön javaslatot 
ter jeszte t tek fel Sennyey tárnok-mesterhez, mely-
ben sürgősen kérik a magyar tannyelvnek behoza-
ta lá t mer t csak ugy reményük, hogy ezen jobb 
sorsra érdemes intézet u j nemzeti lendületet 
nyerve minélelőbb felvirágozhatik s a hazai 
tudományosság és nevelés javára, — a főváros-
nak pedig diszére válhat ik! 

1861-iki év február havában végre meg jö t t 
a helytar tó- tanács rendelete, melynek alapján a 
pesti állami gymnasium magyarrá «.lakittatott ; — 
s 1868-ban pedig Dr Corzan Gábor ezen intézet 
igazgatójává neveztetet t ki. 

Midőn ünnepeltünk gymnasiumunk vezetését 
átvet te , lázas forrongás uralkodot t a tanügy 
terén, mindenki érezte, hogy kivivott önálló-
ságunk csak ugy lesz maradandó, ha a jővő 
nemzedék hazafias szellemére támaszkodhatik. 

Egész nevelési rendszerünket reformálni, és 
annak erős nemzeti alapot kellet t adni. 

E törekvésben azonban egyes felszinre került 
tanférfiak nagyon is messze mentek, a múltból 
semmit sem akar tak megtar tani , tagadásba vették 
a vallás nevelői hatását , s annak minden befolyá-
sát nélkülözni akar ták . Corzan nem volt ez 
i rányzatnak a hive, hanem — ezekkel szembe — 
szóval és Írásban bátran hirdette, hogy a neve-
lésnek — ha czélt akar érni, vallás-erkölcsi alapon 
kell nyugodni, hogy az if júságnak nem csak 
eszét, hanem szivét is szükség művelni, s ezért 
a tudománynak karöltve kell a vallással járni, 
mert ha a tudomány elszakad Istentől, meddő 

tehetet len lesz ! Ily elveket vallott Corzan ! 
de nem is csoda ! hiszen a vallásosságot ő vérével 
öröklötté, nemzettségének törzs-fája azon földben 
gyökeredzett és nőt t nagygyá, mely szülőföldje 
volt loyola sz. Ignácz, kalazanczi sz. Józsefnek a 
vallás-erkölcsi nevelés e nagy apostolainak ! És 
Corzan ez elveket nemcsak vallotta, hanem a 
vezetése a la t t álló gymnasiumban érvényesíteni 
is ügyekezett, és bölcs mérséklettel tud ta tanári-
tes tületét is minden szélsőségtől visszatartani. 

Corzant ezért sok gáncs, ós megtámadás érte, 
de ő nem ingott meg, s szilárdan ragaszkodott 
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azon meggyőződéséhez, hogy a kereszténység 
örök igazságai biztosabb a lapjá t képezik a neve-
lésnek, min t a modern paedagogia kétesér tékü 
elvei ! 

És az idő Corzannak adot t igazat, mer t 
örömmel lá t juk , hogy nevelési rendszerünk nap-
ról -napra közelebb jön — a már -már elhagyot t 
— vallás-erkölcsi a laphoz! 

A szülők nagy része e kemény küzdelemben 
Corzan pá r t j án volt, legjobban bizonyít ja ezt 
azon körülmény, hogy nemcsak főnemességünk, 
legki tűnőbb államférfiaink, hanem a polgárság 
színe-java is örömmel ad ta fiait Corzan keze alá, 
ugy hogy in tézetünk éppen ezen időben az ország 
legnépesebb gymnas iuma volt. 

Ezen mozgalmas évekre esik ünnepel tünk 
i rodalmi tevékenységének súlypont ja is. A Ter-
mésze t tudományi Közlöny, a Kr i t ika i Lapok, a 
tud. Akadémiai Ér tes í tő , és a Ludovika Akadémia 
közlönye ez időben egymásután hozták Corzan 
értekezéseit , melyek ugy eredetiség, min t ala-
posság szempont jábó l a szakkörökben ál ta lános 
fe l tűnés t ke l t e t t ek ; ugyan ekkor je lentek meg 
mennyiség tan i és mér t an i munkái is, melyek 
a lap ján a m. tudományos akadémia őt már 
1864-ben levelező tag jává vá lasz to t t a ; 1869-ben 
pedig a m. tudományos egyetem a felsőbb ter-
mészet tan m a g á n t a n á r á v á képes í te t t e ; ké t évvel 
később pedig a m. kir. honvédelmi miniszter őt 
az ú jonnan szervezett Ludovika akadémia fen-
sőbb mennyiségtani tanszékére hivta meg. 

Ennyi, és oly sokoldalú elfoglaltsága daczára 
ünnepe l tünk soha sem hanyagol ta el intézetét , 
k i t e r j ed t i t t gondja mindenekre, s hogy a 
t anu lókka l mennél sűrűbben érintkezhessék, s 
ezeket megismerhesse, több osztályban vállal t el 
t an i tás t , sőt a helyet tes í tés t ma jdnem mindig 
ő végezte. — Tani tásá t szakképzettség és türe-
lem jellemzi, tudományával nem tün te t , hanem 
.azon van, hogy előadásai világosak és é r the tők 
legyenek ; alkalmazkodik a tanulók ér te lmi köré-
hez. s iparkodik a t a n t á r g y a t megkedveltetni . 
Mint igazgató Corzan a tanuló i f júságnak valódi 
a ty j a volt, ezek java feküdt mindig szivén, s ha 
egyik-másik fegyelmezetlenebb tanulóval olykor 
keményebben is bán t e szigorú el járásában is 
íelcsi l lámlott a szeretet s j ó a k a r a t ! 

Ily kiváló tulajdonságok bi r tokában levén 
ünnepeltünk, nagyon természetes, hogy tanár i -
k a r á n a k is mindig humánus vezetője vo l t ! Jó-

akaró ba rá tunk volt ő nekünk, ki szivén hord ta 
sorsunkat , rész tvet t örömünkben, s osztozott 
bána tunkban ! Könnyí teni igyekezet t terheinken 
s f en ta r t an i ipa rkodot t a jó egyetér tést , és 
bará tságot , az összműködésnek ezen főfel tételét ! 

Tisztelt ünneplő közönség! íme rövid voná-
sokban ünnepe l tünknek hosszú pályafutása ! 
Szerény, csendes volt ez, — de a hazai t anügyre 
áldásos és t e r m é k e n y ! 

S e m m i kétség, a magán élet erényei egész 
t i sz te le tünket érdemlik, de egy nemzetnek t e t t 
szolgálatok még magasabban ál lanak. Boldog, 
ki bármi parányi jót t e t t egykorúinak ; boldogabb 
ki jó t t e t t mind egykorúinak, mind a jövendő 
ivadéknak. 

Mind azok, a kik a tudomány emelésére, 
a jónak, és szépnek kultuszára, a nép nevelésére, 
az erkölcsök nemesi tésére szentelik életüket, 
nemcsak az élő nemzedéknek tesznek nagy szolgá-
la to t , de lelkük nemesebb érzelmeit örökség-
képen hagyják a jövendő időknek! Ök nem élnek 
hiába, eszméik o t t maradnak rányomva az enyész-
he te t len egészre, melynek alakulása az ő mun-
ká juk is. Forma ment is ae t e rna ! 

Ünnepel tünk sem élt hiába, nem haladt 
észrevétlenül hosszú életpályáján, de fel i r ta nevét 
m i n d e n ü t t az u ton a melyen á t haladt , és emlé-
keke t emel t magának működése terén, melyek 
beszédes a jakkal hirdet ik a tudomány és tanügy 
t e rén szerzett kiváló érdemei t ! 

* 
* * 

Szere te t t igazgatónk! ünnepel t vezérünk! 
Még csak néhány nap, és t e búcsút veszel 

t ő l ü n k ; megválsz azon pályától, melynek közel 
félszázadon á t büszkesége és disze vol tá l ! 

Nehezen búcsúzunk el tőled, mer t hiszen 
benned vezért, a tyá t , ba rá to t veszi tünk ; de hogy 
te l jesen ne nélkülözzünk, hogy legalább arczod 
nemes vonásai szemünk előtt maradjanak, — 
szere te tünk megörök í t t e t t e azokat! 

Hulljon le a lepel, mely arczképedet födi!... 
íme ezt adjuk mi neked búcsú emlékül, 

hálánk, szeretetünk, ragaszkodásunk jeléül és 
kérünk engedd meg, hogy e kép tanács termünket 
díszítse, hogy oktatásul, buzdításul szolgáljon ez 
a jelen, és jövő nemzedéknek; hirdesse: hogy 
miként kell mindeu t anárnak hivatáskörét be-
tölteni, miként kell az i f júságot az Is ten dicső-
ségére, az emberiség és szeretet t hazánk javára 
nevelni ! 
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Még csak azt kívánjuk mélyen t isztel t 
igazgatónk, hogy a jó Is ten áldása kisér jen csen-
des nyugalmadba, élj még sokáig, igen sokáig, 
ép erőben és jó egészségben! 

Katholikus autonomiai világi képviselőjelölt 
programmbeszéde. 

A szombathelyi egyházmegyébe keblezett rohonczi 
választó kerület papsága f. hó 21-én tartott értekezleté-
ben Erdödy Gyula grófot jelölte autonomiai képviselőnek, 
A jelölt gróf ur f. hó 24-én fogadta Vörösvárott az 
értekezlet küldöttségét. Pulay József t. kanonok által 
elmondott felszólitó beszédre a következő beszédben 
válaszolva fejtette ki, — a biboros hgprimás körlevelére 
fektetve annak alapjait, — a maga katholikus autono-
miai programmját, annak világos jeléül, bogy a hgprimás 
körlevelének alapján bármely kath. autonomiai képviselő 
képes lehet programmot adni és fejtegetni, a nélkül, 
hogy bevárná, mig budapesti Polonyi-Rémi-Pálfi-féle 
„jó katholikus polgárok" rágnának szájába „világi" 
programm-pontokat. 

A minta-szerű programmbeszéd, mely egy mágnás 
ajkairól csattanós czáfolat arra az irányra, mely egy-
házunkban az arisztokratikus és demokratikus elemeket 
okvetetlen vezérkedés teremtése érdekében egymás ellen 
uszitja, szószerint ekkép következik : 

Mélyen tisztelt uraim ! 
Nagyságos kanonok ur s a főtisztelendő plébános 

urak kegyesek voltak hozzám fáradni, hogy a pinkafői 
esperesi kerület koronájában egybegyűlt főtisztelendő pap-
ság nevében, nekem az országos kath. autonomia szervező 
kongresszusra szóló képviselőjelöltséget a rohonczi választó 
kerületben felajánlják. Hálás szivvel mondok köszönetet 
a bizalomnak azon fényes jeleért, melylyel engemet kerü-
letünk főtisztelendő papsága kitüntetni méltóztatot és tartozó 
nyíltsággal ezennel ünnepélyesen kijelentem, hogy szent 
kötelességemnek tartom a felém irányuló bizalomnak 
engedve, az engemet oly annyira megtisztelő, most fel-
ajánlott képviselőjelöltséget elfogadni. 

A magyarországi kath. autonomiát szervező kon-
gresszus nagy és nehéz művet van hivatva létesiteni, 
mely — ha szerencsésen sikerülend — szentegyházunk 
jogi állásában és eddigi szorongatott helyzetében korszakos 
fordulatot fog előidézni és megvalósitandja mindnyájunk 
azon hő óhajtását, hogy a magyarországi kath. egyháznak 
külső vonatkozású ügyei ne idegen szempontoktól vezetett 
idegen kezek által, hanem egyedül és kizárólag csak egy-
házi érdekek és egyházi tekintetektől befolyásolt hivők 
által, a magyar kath. világ élénk részvételétől kisért, 
hithű világi katholikusoknak is közreműködésével intéz-
tessenek. S mert a kath. szervező kongresszus ily mélyre-
ható jelentőségének teljes tudatában vagyok, kétszeresen 
élénken érzem a feladatnak nehézségét és súlyát, mely 
megválasztatáson! eseténvállaimra fog nehezedni, a köteles-
ségnek terhét, melynek magamat alávetem. Ezen tudat-
ban — Istennek segedelmében bizva — igérem, hogy a 
kongresszuson szentegyházunknak javát, érdekeit és jogait — 

mint annak hű fia —- minden, tehetségemtől telhető módon 
előmozdítani, megvalósítani és érvényre juttattni szent 
kötelességemnek fogom ismerni. 

Nem lehet ezúttal — mélyen tisztelt uraim — 
feladatom, hogy kongresszusi magatartásomra nézve rész-
letes, mindenre kiterjedő programmal szolgáljak ; de 
mégis ildomosnak tartom, már most nagyjában megjelelni 
azon irányelveket, melyek engemet a kath. autonomia 
mikénti szervezésében vezetni fognának. 

Első sorban is kijelentem, hogy én a herczegprimás 
imént, a kongresszus megválasztása tárgyában kibocsátott 
körlevelének tartalmát a maga egészében elfogadom és tel-
jesen magamévá teszem, hogy tehát én kongresszusi 
működésemben azon határok között fognék mozogni, 
melyeket a biboros herczegprimás oly kimagasló böl-
cseséggel megállapított. Ehhez képest én csak olyan 
egyházi autonomia megalkotásához fognék hozzájárulni, 
mely valóban katholikus, tehát — mint a herczegprimás 
kifejtette — olyan leszen, mely egyházunk hitczikkelyeit, 
isteni alkotmányát s abban a püspököknek egyházkor-
mányzati jogát és hatalmát érintetlenül hagyja, mely azt 
a hit tanítására, az isteni tiszteletre, a szentségek és 
szentelmények kiszolgáltatására, a papi és szerzetesi 
nevelésre és a papság felett való fegyelmi intézkedésekre 
befolyásban nem részesiti, szóval: olyan autonómiának 
megalkotásához, mely annak jövő üdvös működését — a 
nagyméltóságú püpöki karral való egyetértésben — 
anyaszentegyházunk javára lehetővé teszi és előmoz-
dítja. 

En a kongresszuson azon iránynak szegődném hí-
vévé, mely a jogtisztelet és a jogfolytonosság elvét teszi 
a megoldás alapjává, mely sürgetni fogja, hogy szentegy-
házunk a felekezetlen államnak gyámkodása alól felszaba-
dittassék, a bevett vallásfelekezeteknek az 1848. évi XX. 
t.-cz. 2. §-ában megadott teljes és tökéletes jogegyenlő-
sége végre-valahára a kath. egyházra nézve is megvaló-
síttassák, hogy ezek folyományakép — a kir. kormány 
kezelése alatt álló, kétségtelen katholikus czélu és eredetű, 
tehát katholikus tulajdont képező alapok, alapítványok és 
javak a kath. autonómiának kezelésre és egyházi czélokra 
való forditáí-ra kiadassanak, hogy szentegyházunk vallási, 
iskolai és vagyoni ügyeinek intézésében az állammal szem-
ben ugyanazon szabadságban, önállóságban és független-
ségben részesüljön, melynek a többi vallásfelekezetek ör-
vendenek, hogy az állam a saját szempontjából gyakor-
lott, épségben tartandó felügyeleti és ellenőrzési jogán 
kivül — egyházunknak külső vonatkozású ügyeibe semmi-
féle befolyást ne gyakorolhasson. 

S mivel a koronázott apostoli király ő felségét meg-
illető főkegyúri jogot szentegyházunktól nyert s igy egy-
házi és nem állami szempontok szerint gyakorlandó személyes 
jogának isinerem és tartom, ennélfogva azon irányhoz 
fognék csatlakozni, mely ezen magasztos egyházi jellegű 
jognak gyakorlását, nem a más vallásfelekezetü egyénekből 
is alakult, politikai pártoktól függő, párt szempont októl veze-
tett parlamenti miniszternek, hanem az országos kath. 
autonomia megalkotandó szervének közbejöttével fogja szor-
galmazni. 

En a kath. autonomiát országos és képviseleti alapon 
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nyugvó testületben kívánnám szervezve látni világi katho-
likus képviselők túlsúlyéival olykép, hogy 

1-ször az ő felségét megillető főkegyúri jog gyakor-
lásának közvetítő közege ezentúl a központi autonomiai 
szerv legyen ; annak hatáskörébe tartozzék továbbá 

2-szor az állami kezelés alatt levő kath. alapok, 
alapítványok és javaknak kezelése és egyházi czélokra 
való fordítása; 

3-szor a kath. közoktatási intézmények vezetése, 
kezelése és szervezése annak minden fokozatán át s azok-
nak a többi vallásfelekezetéhez Hasonló szabad felállítási 
joga; 

4-szer az alpapság congruájának rendezése és sza-
bályozása ; 

5-ször a kir. kinevezéstől függő nagyobb javadal-
mak mikénti kezelésének ellenőrzése ; 

6-szor széküresedés idején a kir. kinevezéstől függő 
nagyobb javadalmak kezelésbe vétele és jövedelmeiknek 
egyházi czélokra való fordítása ; 

7-szer a felekezetek számarányában adandó állami 
pénzsegélynek egyházi és iskolai czélokra való fordítása 
és felosztása. 

Ezekben látnám — mélyen tisztelt uraim — nagy-
jában körvonalazva a feladatot, megjelelve az irányt, 
melynek kedvező megoldására és hű követésére a rohon-
czi autonomiai választó kerület megtisztelő mandátumá-
nak elnyerésével vállalkoznám. 

Távol áll tőlem annak gondolata, mintha én az 
autonomia mikénti szervezéséről táplált és itt körvonalai-
ban kifejtett felfogásommal a teendőket s az autonomi-
kus hatáskört kimerítve látnám ; sőt bizonyosra veszem, 
hogy a kongresszuson bizonyára fel fognak vettetni oly 
kérdések, melyeket én nem érintettem, javasoltatni fognak 
oly részletek, melyekre én most tán nem is reflektálok. 
De biztosithatom az urakat és általuk küldőiket, hogy én 
minden felmerülő kérdést, mely a kongresszusi tanács-
kozás és határozás folyama alatt felszínre fog kerülnb 
aggódó és egyházamhoz hü lelkiismeretességgel fogom 
megvizsgálni és azokban a legjobb tudomásom a kath. 
meggyőződésem szerint fogok állást foglalni. 

Ha ez irányelvek a főt. papságnak és a világi 
választóknak tetszésével találkozandnak, ha fennebb ugy 
nagyjában vázolt programmom az autonomia mikénti 
szervezésének nagy fontosságú kérdése körüli véleményük-
nek ad kifejezést, ugy boldognak fogom magamat érezni 
ha a rohonczi választó-kerületbeli katholikus hitsorsosaim 
nyújtotta mandátumnak elnyerésével mód és alkalom 
nyujtatik nekem arra, hogy anyaszentegyházamat legjobb 
tehetségem szerint e téren buzgón szolgáljam és Istennek 
mindenható kegyelmével annak ügyeit és érdekeit mind-
nyájunk kívánságához képest diadalra segítsem. 

Fogadják, nagyságos kanonok ur és főtisztelendő 
plébános urak, nagybecsű megjelenésűkért mély köszö-
netemet. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 30. A dicső kircdykoronáscis liar 

mincsévi fordulójának hónapja — nem zárható le anélkül, 

hogy erről az évfordulóról Magyarország e vallási év-
könyvében meg ne emlékeznénk. 

Fényesen, nagy remények közt indult meg Magyar-
ország újjászületésének ez a legújabb korszaka; fényesen 
indult, de rettenetes Isten ítélettel végződött. A keresz-
tény magyar államiságnak vége. A szabadkőművesség szö-
vetséget hozott létre az uralomra jutott protestánsok és 
zsidók között a kath. egyház megalázására, s ez nekik 
sok lelketlen katholikusnak segítségével sikerült is. A 
magyar törvényhozás szabaddá tette a vallástalanságot, s 
hogy atheizmusát leplezgesse a „bevett" 5 vallás mellé 
bevette a zsidót is, bevett „minden" jelenvaló és léte-
zendő vallást. Ez a rettenetes felforgatás előzményeit, 
föltételeit, lefolyását, következményeit — a jövő időkszomorú 
„kilátásait" aligha rajzolta valaki megkapóbban és tettre 
inditóbban, mint a „Pécsi Közlöny" kultur-bölcselője a 
következő vezérczikkben, melynek elfajulástól óvó eszméit 
és hangját kiválóan ajánljuk figyelmébe azoknak, kik a 
magyar népre hatni hivatvák, paptársainknak és a taní-
tóknak. 

„Junius 8-án volt harmincz éve, u. m., hogy a nem-
zet királyt koronázott és az alkotmány helyreállt. A neve-
zetes évfordulót fölhasználták az irányzatos lapok a 
szabadelvű alkotmányos uralom mérlegének minél ked-
vezőbb színben való föltüntetésére, s a szabadelvűségnek 
ujabb dicsőítésére. Rámutattak az „értékes" törvényekre, 
melyek azóta megszülettek. 

Ugy hisszük, sok-sok törvény „értékének" ilyen 
megállapításánál a Rothschild-csoport szerepelt mint 
becsüs. Mi legalább, akik „az idők folyásával való meg-
alkuvást" üzletszerűen nem űzzük, nem látjuk az álla-
potokat olyan rózsás szinben, ahogy azokat bizonyos 
oldalról hamis tükrök segélyével a közönség elé varázsolni 
igyekeznek. 

Harmincz év alatt jogban, anyagi és erkölcsi javak-
ban gyarapodnunk kellett volna, pedig — az összességet 
tekintve — nagyot hanyatlottunk. Az elégedetlenség révén 
már eljutottunk a szocziáldemokrácziáig. Ez persze nem 
zárja ki azt, sőt megmagvarázhatóvá teszi, hogy azok, 
akik az eszközök megválogatásában különös lelkiismere-
tesek nem voltak, igen jól érezik magukat. Csakhogy a 
kisebbség előnyös helyzetét nem lehet ráfogni az általá-
nos összességre, mert ez annak csupán teherhordozója, az 
előnyök élvezése nélkül. 

A dolgok eme fejlődését az okozta, hogy a szabad-
elvű politika nem az igazságéit és jogért folytatott harcz 
volt, nem az emberiség boldogitására alkalmas magasabb 
eszmények megvalósítását czélozta, hanem önös pártérde-
keket hajhászott mindvégig. 

A kultura az ő gyarapodásával, terjeszkedésével és 
mélyebbre hatásával ujabb politikai szükségleteket terem-
tett, melyek kielégítésénél a szabadelvű párturalom meg-
tagadta a történelmi fejlődést, a hagyományt, a jogfoly-
tonosságot ; mint a tékozló fiu elkalandozott idegenbe és 
elprédálta az örökséget. 

Ma ott tartunk, hogy történelmi multunk irányesz-
méivel alig köt már össze valami kapocs, és Ciceróval 
felkiálthatunk mi is : „Mit ér az élet, ha a régi emléke-
zetek által a jelen nem fűződik oda a múlthoz?!" Akik 
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e korszakban élünk, ugy vagyunk mint a kitagadott gyer-
mek : nincs örökségünk, nincs összeköttetésünk az embe-
rekkel, kik e darab földön előttünk éltek. A tanok, me-
lyeket hallunk és magunkba szivünk, nem idősebbek 
nálunknál, nem régiebbek a mai nemzedéknél. 

Mi részünkről azt valljuk, hogy mindenkinek köte-
lessége az erőszakosan széttépett családi köteléket újból 
helyreállítani, kötelessége mindent elkövetni, hogy az 
egész társadalmi élet s annak jogi alapjait áthassák a 
keresztény igaz elvek, hogy ezen tiszta elvek ismét a 
társadalom és állam támaszaivá legyenek. Nem szabad ugy 
maradnia, amint jelenleg van, hogy tudniillik emlékezetünk 
a tegnapi napnál tovább nem nyul vissza. Hiszen ma 
idegenek vagyunk önmagunk előtt. A régi eszméket elsö-
pörték az ujak, mert ezek nem amazokból származtak és 
fejlődtek, hanem — Isten tudja honnan — a külföldről 
csempészték be üzérkedő politikai kalmárok. 

Ezen idegen eszmékkel táplálkozunk, de általuk nem 
erősbödünk. Satnyulunk, mint az idegen éghajlatba átülte-
tett növény. Innét van aztán, hogy a mostani generáczió 
nem tud már önállóan gondolkodni sem ; politikusainkban 
nincs önállóság, a jellemek kivesznek és ahol mutatóba 
van még néhány, nem képesek boldogulni, mert az ural-
kodó rendszer önálló jellemet meg nem tür, csak kész-
séges szolgai meghajolást. 

I t t meg nem állapodhatunk. Elfajuló nép az, melyet 
őseinek eszméitől megfosztottak. Ahogyan a reánk bizott 
föld Kárpátoktól Adriáig, ezen istenadta kert, spekuláczió 
és kizsákmányolás tárgyává lőn, ugy lett a kisajátitás 
mezejévé gondolatvilágunk. Rongyokká széttépve szép 
ai \ öldünk ; egyik göröngye el van zálogosítva a tőkének, 
a másik eladva a spekulácziónak, mely perczentekben 
számítja az istenáldást, s raffinált művészettel szívja ki a 
talaj őserejét, hogy azt is pénzre váltsa. Szakasztott ilyen 
az eszmevilágunk. Az anyatejjel magunkba szítt ideálokat 
kiirtották, mint a hogyan kiirtották erdőségeinket. 

Az elpusztított erdők helyén hegycsuszamlások, 
tömegben alárohanó vadvizek, iszaplavinák veszedelmet 
hoznak a völgylakókra, pusztítással, nyomorral, árvízzel 
fenyegetik a síkságot. A kiirtott eszmék helyén vad ideák : 
anyagelvüség, szocziáldemokráczia, vallástalanság és isten-
telenség fenyegetik két évezred erkölcsi alkotását — a 
keresztény czivilizácziót." 

Ki, kivele a keresztény czivilizáczió zászlajával. Hadd 
lengjen magasan és szabadon ! 

Sursum corda ! = 

Debreczen, junius 26. Évzáró vizsgálatok a ,Notre 
Dame1"-oknál. — 

Tíz hónappal ezelőtt egy tudósítást közöltem a 
,Religio-Yallás'-ban, melyben ecseteltem azt a páratlan 
fényes fogadtatást, melyet a Temesvárról hozzánk, letele-
pedés végett jött ,Miasszonyunkról' nevezett ,Szegény 
Iskola-Nővérek' Debreczen városának színe-java, minden 
vallásfelekezeti különbség nélkül fogadta; igy czáfolva 
meg egyes ,jó' katholikusok, — sőt még egy, de csak 
elhallgatom — felfogását ; mire valók Debreczenben az 
apáczák ? és e bizalmával előlegezve azt az örömteljes, 
eredményben dúsgazdag jövőt a nevelés- és oktatás terén, 
mely a szülőkre, gyermekeik révén várakozott. 

Tiz hónap, mily hosszú idő, midőn még az ember 
előtt áll. midőn még azt át kell élni ! Es ma, midőn már 
átéltük, midőn már tul vagyunk rajta, ugy tűnik fel, 
mint egy röpke gondolat, mely alighogy az elmében meg-
szülemlik, már is eltűnik ; ugy tűnik fel, mint az órá-
nak másodperczet jelző mutatója, melynek körforgásában 
a szem alig tudja észrevenni, miként tűnik pattogva ser-
czegve tova egyik másodperczről a másikra. Igy tűnt el 
ez a tiz hónap is; csaknem azt mondhatom, tegnap írtam 
tudósítást, a ,Notre Dame'- ok megérkezéséről, és ma, mint 
egy más nap, írom a tudósítást működésükről. Ugy ér-
zem, még tiz hónap múlva is, mintha az egész tudósítás, 
melyet tiz hónappal azelőtt írtam, még most is teljes egé-
szében fejemben volna, s kérdem, nem ma-e a tegnap? 
Nem ma, 1897. junius 26-án van-e 1896. szeptember 1. ? 
Csaknem ugy látszik, hogy igen. 

Pedig még sincsen ugy, mert hisz akkor, előlegezett 
bizalomról, nagyfokú reményről, az arczokról letükröződő 
örömről, a lelkesedés nyilatkozásáról irtam ; ma pedig arról 
kell irnom, teljesedésbe mentek-e a remények, az óhajok, 
nem tünt-e el az öröm az arczokról? Nem változott-e 
át csalódássá, ami remény, bizalom volt ? Tehát mégis 
más az idő ; és ezt az időközt betölti annak a néhány 
szegény szerzetes nőnek, fáradhatatlan, az éjjelt is nappallá 
varázsoló nemes működése, kik ide jöttek hozzánk, hogy 
itt követve az Ur Jézus szavait „hagyjátok a kisdedeket 
hozzám jönni," leereszkedő szívességgel nyájassággal, sze-
retettel, de egyúttal ünom paedagogiai, didaktikai képes-
séggel és tudománynyal eltelve és felfegyverezve, nevelték 
és oktatták, a debreczeni hivek és nem hivek leánygyer-
mekeit, tegyük hozzá, nevelték és oktatták ugy, hogy az 
előlegezett bizalomnak, daczára a kezdet nehézségeinek, 
oly mérvben feleltek meg, hogy a debreczeniek öröme az 
ő apáczáik miatt, ma már bátran elmondható, megkétsze-
reződött ugy annyira, hogy ma, látva az ő fáradhatatlan 
tevékenységüket, az oktatás és nevelés terén kivívott sike-
rüket, szerénységüket és alázatosságukat, nemcsak a ,jó' 
katholikusok, hanem a más felekezetűek, férfiak és nők 
egyaránt, tisztelettel hajolnak meg előttük, amint azt 
méltán meg is érdemlik. 

Az ime már többször említett előlegezett bizalomra 
a méltó választ, ugyanis apáczáink, azon évzáró-vizsgá-
kon adták meg, melyeket növendékeikkel a napokban 
jun. 21 — 26. mutattak be a szülőknek. Hogy ezek a 
vizsgák mily szigorúak voltak és igy a szülők, mily ala-
posan győződhettek meg gyermekeik haladásáról és az 
apáczák fáradhatatlan buzgóságáról, arról fogalmat nyer-
het mindenki, ha elképzeli, hogy a felső leányiskola 4 
osztályában, a vizsgák 4 napon keresztül tartottak, min-
dennap reggel 8 órától 1 óráig d. u. és folytatva d. u. 
3 órától 7-ig 1/28-ig ; és a mi ebben a legörvendetesebb, 
a vizsgák oly kitűnő eredménynyel folytak, hogy a hallga-
tóság éppen nem unt bele, sőt azt kellett tapasztalni, 
hogy a vizsgák vége felé a hallgatóság még inkább sza-
porodott, ezzel is bizonyitékát adva a szülők a kitűnő 
szerzetes-nővérek iránt táplált szeretetüknek és nagyra-
becsülésüknek, melynek évközben is nem egy örvendetes 
tanúságát adták. 

Hogy a tudományokban való oktatás mellett a női 
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kézimunkában is oktatást nyertek a növendékek, hogy itt 
is nagyszerű eredményt mutattak fel, az már abból is 
bizonyos, hogy apáczáink e tekintetben első rangú hír-
névvel bírnak, erről győződhetett meg mindenki, aki a 
munka-kiállitás termében a munkákat megszemlélte. Di-
csőségükre válik apáczáinknak — mint ezt hozzáértő nők 
mondták, — hogy ily rövid idő alatt ily pompás kiállí-
tást voltak képesek bemutatni a gyermekek munkáiból, 
melyek közt ugy az egyszerű, mint a finomabb női kézi-
munkák feltalálhatók. Bizonyára számosan azon szülők, 
kik gyermekeiket az év elején, a helyiség szük volta 
miatt nem helyezhették el az intézet iskoláiba, most 
látva az eredményt, kétszeresen fájlalják, hogy gyerme-
keik a f. évben nem részesülhettek a jó tisztelendő nő-
vérek nevelésében. 

Az évzáró nagysikerű vizsgáknak méltó befejezése 
volt a zene, szavalat és ének részekből gazdagon össze-
állított programm ; összesen 17 darab volt jelezve a meg-
hívón, melyek csak ujabb bizonyságául szolgáltak annak, 
hogy az intézet e tekintetben is kitűnő kezek, lelkiisme-
retes vezetés alatt áll és hogy apáczáink működése éppen 
nem szorul úgynevezett jóakaratú kritikára, hanem a leg-
szigorubbat is bátran kiállja. 

Egy szóval, Debreczen városa csak örülhet, hogy a 
nemes alapító urnő és bibornok-püspökünk ő eminencziá-
jának bőkezűségéből itt, a ,Miasszonyunkról' nevezett Sze-
gény Iskola-Nővérek' vezetése alatt oly áldásos nőneve-
lési intézet létesült, mely Isten kegyelmével remélhető-
leg rövid idő alatt meg fogja hozni dús gyümölcsét, mely-
nek hasznát nem csak a szülők, nem csak a város, 
hanem az ország is fogja élvezni ; mondom az ország is, 
mert a jó nővérek, a mellett, hogy növendékeiket a min-
den boldogság alapját képező vallásosságban nevelik, a 
mellett még oktatásukat a hazafias szellem is minden 
izében átlengi, miről bőségesen meggyőződést szerezhet-
tek mindazok, kik szerencsések voltak e nagyszabású 
eredménynyel végződött vizsgákon megjelenhetni, mert 
ott közvetlen tapasztalatból láthatták, hogy e szegény szer-
zetes nők szivében forró hazafias érzelem buzog, mit átön-
tenek tanítványaikba is, miért is mi csak szerencsét kí-
vánhatunk Debreczen városának, hogy ily szellemű intézet 
emelkedett városunkban és legmelegebb elismerésünket 
fejezzük ki a jó nővéreknek, fáradhatatlan, buzgó és min-
den tiszteletre méltó működésükért, kérjük is a jó Istent, 
hogy őket működésükben kegyelmével jövőre is támogassa. 

íme kiejtettem e szót, hogy jövőreés ha már 
kiejtettem, ugy még nem fejezem be tudósításomat, hanem 
még valamit hozzá adok, ami nem kevésbé érdekes és 
fontos, mint azok, miket fennebb, mintegy érintve, rövi-
den elmondtam. 

Hogy az az intézet fényesen bevált, azt már a mondot-
takból is lehet látni, de a bizalomnak, melylyel az intézet 
iránt Debreczenben viseltetnek, ujabb bizonyítékául, még 
többet is mondhatok és kell mondanom. Már hiában, 
ezek a mi kath. zárdai nőnevelő-intézeteink olyanok, mint 
a nap : a hová ez jótékony sugarait kiterjeszti, ott gazdag 
tenyészetnek indul minden; ilyenek a mi zárdáink is. Meg-
telepszik egy pár ,nővér' és a kis mustármag. Melyet 
tk elvetnek és gondos lelkiismeretességgel ápolnak, anél-

kül, hogy az ember észrevenné, növekszik és rövid idő 
alatt terebélyes fává nő fel. 

Itt is ez a dolgok rendes folyamata tapasztalható. 
Egy évvel, azaz 10 hónappal ezelőtt ide jött néhány sze-
rény apácza ; dolgozott, fáradt szerényen a 4 felső leányis-
kolában, de már az év elején oly számosan jelentkeztek 
a növendékek, hogy a jó nővérek többeket kénytelenek 
voltak fájdalmukra elutasítani ; a bizalom növekedett és 
íme 10 hónap alatt oda jutottunk — hála Istennek — 
hogy a zárda emeletes épülete folytatólag már készen 
vac, a megvett zsidó zsinagóga pedig java részt át van 
alakítva, ugy hogy a jövő iskolai év elején, a nővérek, 
kikhez már most jelentkezznek a szülők gyermekeik 
fölvétele végett, hogy el ne késsenek — már az elemi 
osztályokat is megnyitják és kellő helyiséggel fognak ren-
delkezni arra, hogy az intézet 40—50 belnövendéket be-
fogadhasson. 

Mit jelent e tény mást, mint a nagymérvű bizalmat, 
melylyel a szülők a jó nővérek iránt viseltetnek, még 
pedig nemcsak katholikusok, hanem zsidók és reformá-
tusok is. Kiknek pedig itt helyben nagyszerű református 
nevelő intézet áll rendelkezésükre ! Tehát ez a katholikus 
zárdai nevelés még sok protestáns szülőnek is jobban 
tetszik, mint a református. Folytassátok tehát, ti áldott 
lelkek, folytassátok megkezdett és Isten áldásával kisért 
működésteket, folytassátok az eddigi szellemben, és a jó 
Isten áldása, ,Miasszonyunk4 pártfogása ezután sem marad 
el tőletpk ! —a— 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett kíizdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az arauyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok ligpriniás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Az erdélyi róm. kath. status rendkívüli gyűlése 
az országos autonómiával szemben való álláspontjának 

megállapítása ügyében. 
2820 — 1897. szám. Az erdélyi róm. kath. státus-

gyűlést azon alapon és j o g erejénél fogva, melyet ő 
császári és apostoli királyi felségének 1867-ik évi 
augusztus hó 19-én kelt legfelsőbb elhatározása és a 
vallás- és közoktatásügyi magyar királyi főméltóságú 
minis ter iumnak 1867-ik évi szeptember hó 12-én 896. 
és 1873-ik évi jun ius hó 16-án 1008. elaöki számok 
alatt kelt s a t isztelettel idézett legfelsőbb elhatáro-
zásra fekte te t t leiratai az erd. róm. kath. státus szá-
mára biztosítanak, rendkívül i közgyűlésre folyó 1897. 
évi augusztus hó 10-ik napjára Kolozsvárra össze-
hivandónak ítéltem és az Urnák szent nevében ezennel 
összehívom. A gyűlés tárgyát képezi : az országos ön-
kormányzat i kongresszus i rányában az erdélyi róm. 
kath. státus ál láspontjának szabatos megállapítása és 
kijelölése azon módozatoknak és feltételeknek, me-
lyekkel az országos katholikus önkormányzat keretébe 
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az erdélyi kathol ikus autonomia beilleszthető. Enné l -
fogva van szerencsém felkérni, hogy a folyó évi aug. 
hó 10-re ezennel k ihi rdete t t s tátusgyülésen megjelenni , 
a tanácskozásban rész tvenni és megjelenéséről vagy 
akadályoztatásáról az igazgatótanácsot mielőbb értesi-
teni szíveskedjék. Kel t Károlyfel iérvárt , 1897. jun ius 
hó 16. Lörihart Ferencz s. k., erdélyi püspök. 

Az autonomia laikus vezetésének mozgalma, 
A főpásztori kalauzolás alól való kibúvás már nagy-

ban kezdi megérlelni gyümölcseit Budapesten. F. hó 28-án 
ülésezett Polónyi Géza lakásán a kath. „polgárság" kandi-
dálónak nevezett programm-készitő bizottsága. Kitűnt ez 
ülés alkalmából világosan, hogy az emberek az egyháznak 
fiai, gyermekei, a szabadelvüség felé hajló kath „polgárság" 
képviselői, és a katholikus hivő nép pártolói és vezetői, a 
fővárosban már meglehetős fokban vannak egymás ellen 
feltüzelve. Kellett ez nekünk : a katholikus elemek össze-
gabalyitása ? ! Mikor legnagyobb egyetértésre és összetar-
tásra volna szükségünk, akkor okvetetlenül kell akadni 
köztünk embereknek, a kik mindent mindenkinél, még a püs-
pököknél is „jó katholikus "-abban tudnak (?) és vállalkoz-
nak (ez igen) intézni. Elhagyták az emberek az egyházi, a 
főpásztori vezetés útját. Hol fog a laikus autonomiai veze-
tés áramlata megállani ?! Ki tudná megmondani ! Azt hiszik 
némelyek, hogy a főpásztori utasítástól való eltérést egyszerű 
hizelgő „távirat" által, visszatérés nélkül a főpásztori vezetés 
alá, jóvá lehet tenni. A jóhiszeműség sokat kiment; de nem 
mir p Jhiszemüség az, ami magát annak tartja. A főpásztor 
minder hívének főpásztorci, nem bábjátéka. 

A budapest-belvárosi „polgári" pártiak példáját 
ugyancsak sietnek követni a józsefvárosi, illetve VIII., IX., 
X. kerületi Rémi-Pálfi-féle kath. „polgári" pártiak. Hát 
kell az egyháznak, tetszik az egyháznak, hogy fiai, midőn 
az ő védelmére kell indulniok, egyetértés és összetartás 
helyett „polgári-, nép- és arisztokratikus elemekre" szét-
szakadozva egymást károsítsák, egymás közt dulakodjanak, 
az ellenséget pedig hagyják — futni?, nem futni, hanem 
még erősebb lánczokat kovácsolni az egyház nyakára. Kö-
szöni a tanító egyház, a hierarchia, az ilyen veszekedő 
segitséget. Se nem kért, se nem kér, se nem fog kérni 
belőle. 

A Polónyinál tartott értekezlet katholikus autonómiá-
jának 12 pontja egyébiránt mi itt következik. Tant de bruit, 
ennyi rég ismeretes dolog elmondhatása végett. És hogy 
mindezt el lehessen mondani, Polónyi tekintélyére volt 
szükség ! Erdődy gróf 7 pontban talán többet, minden esetre 
jobbat mondott, mint a mennyi a Polónyi czégére alá vo-
nult „polgári" katholikusság 12 pontjában foglaltatik. 
NB. Kevesebb igénynyel! Mert ezek a „jó katholikus" urak 
külön pontoknak veszik azt is, a mi inkább csak kecsegtetés, 
mint például az „alsó papság" helyzetének „jelentékeny" 
javítását, a tanítók jobb fizetését, a felekezeti békét és a 
„vallási türelmességet", meg a mit legeiül említenek, a 
„magyarságot", — mintha a hierarchiai vezetés és „túl-
súly" alatt ezek, illetve az ezekre való törekvés tekintetében 
valami hiány lett volna, s mintha ezek nem önként értendő 
és értett dolgok volnának Magyarország kath. közönségének 
minden rétegében, kezdve a püspöknél és arisztokrácziánál 

le a falusi nép tömegéig. Még a „vallási türelmesség" - re 
sem kellett bizony külön kioktatás ! Van ebből Magyar-
országban elég; sajnos, több mint a vallásossághói magából. 
Egyébiránt már Socrates is azt mondta, hogy hadd beszél-
jenek csak az emberek. Beszédjéből, programmjából lehet 
az embert megismerni, mint a madarat énekéből. 

A Polónyi-féle XII. pont. 
„Magyarok és katholikusok vagyunk, szivvel és lé-

lekkel azok is akarunk maradni! Ez elveink alapján kö-
veteljük : 

1. A képviseleti alapon szervezett önkormányzatot. 
2. A 24 éves életkor föltételéhez kötött cselekvő és 

szenvedő választó-képességet. 
3. Az önkormányzatban a világi elemnek az egyházi 

elem fölött való túlsúlyát. 
4. A felekezeteken kivül álló államtól az alapok és 

alapítványok jogi természetének megállapítását és a katho-
likus egyház, illetve a magyar katholikus egyetemének 
tulajdonát képező vagyonnak rendeltetési czéljaira való 
fordításának biztosításával az önkormányzat részére leendő 
kiszolgáltatását. 

5. A katholikus egyház által fentartott alsó- és közép-
iskoláknak az állam fölügyeleti jogának épségben tartása 
mellett — az önkormányzat hatáskörébe való utalását. 

6. Az egyház és állam közötti viszonylatában — a 
felekezetek között az önkormányzat terén is a teljes egyen-
jogúságot. 

7. Az apostoli magyar király ő felségét megillető 
legfőbb kegyúri jognak teljes épségben és tiszteletben tar-
tásával, az önkormányzat szervei által való befolyást a 
főpapi állások és javadalmak betöltésénél és adományozásánál. 

8. A hit- és erkölcsi élet terén a vallás törvényei 
megállapításának és hirdetésének, nemkülönben az egyházi 
belső kormányzat s az egyházi személyekre vonatkozólag 
fönnálló joghatóságnak — potestas ordinis et jurisdictonis 
— továbbra is papirend hatáskörébe való föntartását az 
ezekkel össze nem függő és eme keretbe nem tartozó 
minden egyéb kormányzati teendőknek az önkormányzat 
hatáskörébe való utalását. 

9. A magyar kegyúri jognak törvényhozási uton való 
rendezését és ama gyakorlatnak, mely szerint a katholikus 
lelkészkedő papság választásába más felekezetűek is befoly-
hatnak, megszüntetését. 

10. Az alsópapság helyzetének jelentékeny javítását. 
11. A felekezeti iskolákban a tanítók helyzetének 

javítását és jövőjüknek biztosítását. 
12. A felekezetek közötti békét és a vallási türel-

mességet. 
Katholikus testvéreink ! Kövessetek ! A javaslat elkészíté-

sére kiküldött bizottsági ülés egyhangú határozata alapján 
elfogadott eme tervezet a legközelebb összehívandó belvárosi 
katholikusok nagygyűlése elé terjesztendő. 

Budapest, 1897. junius hónap 28-án. Polónyi Géza 
elnök." 

IRODALOM. 
+ Kalauz az uj katholikus autonomiai kongresz-

SZUShOZ. Összeállította Miller József székesfejérvári áldozó-
pap, az „Alkotmány* igazgatója. Budapest, az „Alkot-
mány" könyvnyomdája. 1897. 8-r. 61 1. Ara 15 kr. 

Tartalma: Bevezetés. Mi az autonomia. Az autono-
mikus mozgalmak története. Milyen legyen az autonomia? 
A legfőbb véduri jog. A kongresszus és tagjai. Válasz-
tási módozatok. 

Nagyon sikerült összeállítása mind annak, a mi az 
autonomiai választásokra való készülődések idején minden 
katholikusnak, papnak és világinak szükséges, hogy ne 
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bekötött, hanem nyílt szemmel menjen a jövő teendők és 
megpróbáltatások elé. 

Tömeges megrendelése és terjesztése igen kívánatos. 
Az „ Alkotmány t '-nál kaphatók továbbá kész rovatos 

„összeirási iv"-ek, „szavazási lajstrom"-ok, „választó iga-
zolványok" „jegyzőkönyviek, melyeket csak kitölteni kell. 

V E G Y E S E K . 
— Kalocsán f. hó 24-én volt a íőgymnasium évzáró 

ünnepe. A „Te Deum"-ot maga az angyali szelidségü 
főpásztor tartotta. A jutalmakat is ő maga osztotta ki, 
az ifjúsághoz bucsúzásul megható kegyes szavakat intézett 
s föpásztori áldásával bocsátotta őket szünidőre. Ugyancsak 
Császka Gy. kalocsai érsek ur 1000 frtot adott az ottani 
tüzoltóegyesület czéljaira. Ma van Kalocsán a kath. 
tanitók házának felszentelése, mi szintén a bőkezű főpásztor 
nagylelkűségét van hivatva hirdetni századokra. 

— Bende Imre nyitrai püspök ur ő mlga bérmá-
lási körútjáról f. hó 24-én székhelyére érkezett, s a ter-
hes ut fáradalmai meg sem látszanak rajta. Útjában bi-
zonyára jól esett atyai szivének látni hivei vallásos lelke-
sedését s tántorithatlan fiúi ragaszkodását, hisz bérmautja 
az egész Trencsénmegyében valódi diadalmenet volt, mi-
nőt csak az igazi fiúi szeredet s főpásztorhoz való ragasz-
kodás képes elővarázsolni. 0 méltósága egész bérmautján 
18084 hivőnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. 

— Személyi hir. Dr Steiner Fülöp megyés püspök 
f. hó 25-én Budapesten sacra coeur intézetnek a sz. sziv 
tiszteletére épült templomában d. e. 9 órakor ünnepélyes 
sz. miseáldozatot mutatott be, mely alkalommal az intézet 
növendékeihez szent beszédet intézett. F. hó 27-én Szabad-
Battyány községben szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. 
F. hó 29-én pedig a ráczkereszturi plébániához tartozó 
Göbölyjárás pusztán grf Wimpfen Sigfrid és neje által 
emelt uj templomot szentelte tel. 

— Az egri kanonokok mint ifja papok Mentorai. 
A napokban több papnövendék mutatja be Egerben 
első szent miséjét az Urnák és pedig mindannyian az 
egri templomokban, kanonokok manuductorsága alatt. Igy 
első szent miséjöket tartják : Bertók István e hó 27-én reg-
gel 7 órakor a főszékesegyházban. Manuduktora : Foltin János 
prépost-kanonok. Holis János e hó 27-én reggel 7 óra-

kor az irgalmasnénék templomában. Manuduktora : Pánthy 
Endre nagyprépost. Lipták .József e hó 27-én 9 órakor 
az angolkisasszonyok templomában. Manuduktora: Dankó 
Mihály prépost-kanonok. Véber János e hó 27-én 10 
órakor a cziszterczirend templomában. Manuduktora: Luga 
László. Ebneth József e hó 29-én 9 órakor az angol-
kisasszonyok templomában. Manuduktora : Párvy Sándor 
apát-kanonok. Lukács Ferencz e hó 30-án 9 órakor 
az irgalmasnénék templomában Manuduktora : Dankó 
Mihály prépost-kanonok. Langer Alajos julius 1-én 8 
órakor az angolkisasszonyok kápolnájában. Manuduktora: 
Zsasskovszky József kanonok. 

— Pap szente lés Győrött. A végzett negyedéves 
theologusok fölszentelése junius hó első napjaiban törté-
nik. Ugyanis julius 4-én kapják az alszerpapságot, 5-ikén 
a szerpapságot és végül 6-ikán áldozópapokká szenteltet-
nek. A szertartás, mint halljuk, az Orsolyarendű apáczák 
templomában tartatik. A fölszentelendők a következők: 
Grubich Antal, Horváth Lajos, Nusser József, Seedoch 
Vincze Károly, Szieber Ernő és Tóth JáDos. 

— Kemény, kitartó emberek a német katholiku-
sok, azt már bebizonyították számtalanszor és tudnak egyet-
értők és összetartok lenni. Ezért sikerül nekik minden. Van 
minden évben világra szóló, fényes és hatásos katholikus 
nagygyűléseik. A polgárság náluk nem köt bele az arisz-
tokracziába, hanem segítnek egymásnak kölcsönösen a népet 
vezetni. De egyéb vállalataik is sikerülnek. Most jelent 
meg a hatalmas „Kath. Staatslexikon" utolsó füzete s 
Janssen hires „Gesch. des deutschen Volkes" czimü nagy 
nemzeti alkotása most indul meg szerző halála után is, hódí-
tásának uj útjára, a 18-ik kiadásban. 

— Apponyi Albert gróf kath. autonomiai képviselővé 
már több helyen van jelölve. Legújabban Egerben támadt 
az óhaj, hogy őket, az autonomiai kongresszuson Apponyi 
Albert gróf képviselje. 

— Egészséges eszmét pendített meg Bancsó Antal 
prot. theol. tanár a pesti „Prot. egyh. és isk. Lap" leg-
utóbbi számában. Az u. n. „autonom", ker. vallástól, Isten-
től elrugaszkodó „erkölcsiségről" elmélkedve, felszólítja 
hitsorsosait, hogy a „vallási és erkölcsi igazságokat tartsuk 
meg egymással való szerves egységökben." 

Ű V A tartalom-jegyzék a következő számhoz 
lesz mellékelve. 

T. olvasóinkhoz! 
Az 189 7- ik év második fele ö r ö k k é e m l é -

k e z e t e s lesz M a g y a r o r s z á g vallási és nemzeti éle-
t é b e n . E g y h á z és á l l a m k ö z ö t t m o s t , a k a t h . 
a u t o n o m i a i k o n g r e s s z u s a l k a l m á b ó l , f o g e ldőln i , 
lesz-e v a l l á s i b é k e e h a z á b a n , a v a g y a k a t h . 
e g y h á z a t e z e n t ú l is a k e r e s z t é n y s é g t ő l e l v á l t s 
s z a b a d e l v ű v é l e t t á l l a m i h a t a l o m szolgaságában 
a k a r j á k m e g t a r t a n i . Ez az u t ó b b i e l j á r á s a k a t h . 
e g y h á z a t é l e ' ; -ha lá l h a r e z r a h i v j a k i l é t e , sze l l eme , 
s z a b a d s á g a m e l l e t t . E b b e n az e g y h á z i szabadság-
harezban a „ R e l i g i o " , a g y m i n t m á r 56 év ó t a 
az e g y h á z n a k ós h a z á n a k m i n d e n n e m e s é r t és 
n a g y é r t v i v o t t h a r c z á b a n , vezér a k a r , v e z é r f o g 
l e n n i . M e r t m i a s z e l l e m e k i r á n v i t á s á t e b b e n a 

gondviseléses félévben, és h a I s t e n seg i t , a z o n t ú l 
is, f o l y t a t n i f o g j u k , f o l y t a t n i k i v á n j u k . K é r j ü k 
t e h á t t . o l v a s ó i n k t á m o g a t á s á n a k f o l y t a t á s á t és 
p e d i g k é t i r á n y b a n . F o l y t a s s á k az e lő f i ze tés t , és 
t e r j e s s z é k a l a p o l v a s ó k ö z ö n s é g é t . H a m i n d e n 
e l ő f i z e t ő c s a k egy uj előfizetőt n y e r m e g m a g a me l l é , 
ez á l t a l a l a p h a t á s á t m á r i s m e g k é t s z e r e z t e . F e l 
t e h á t a p r o v i d e n c z i á l i s k ü z d e l e m r e , m e l y r e a 
s z e n t ő sök , a n a g y h a t a l m ú h a j d a n i k a t h o l i k u s 
M a g y a r o r s z á g a l a p i t ó i és f e n t a r t ó i , á l d á s t á h i t v a 
t e k i n t e n e k le az é g b ő l ! T. o l v a s ó - k ö z ö n s é g ü n k 
b i z o n y á r a m é l t á n y o l n i f o g j a a z t az e l j á r á s u n k a t , 
h o g y l a p u n k b a n „ K a t h o l i k u s A u t o n o m i a " c z i m m e l 
u j r o v a t o t n y i t o t t u n k . H a l a d û i ke l l az i d ő v e l ! 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.t 
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