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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio-Vallás" 1901. II. félévi folyamához. 

Yaszary Kolos bibornok primássága harmadik lustrumá-
/ nak elején. Szerk. 34. 
Viláp^zp/mle. I. II. III . Szeri. 34, 35, 36. 
Katholikus nagygyűlésünk. Szeri'. 37. 
Uj püspökeink. Szerk. 38. 
Kath. nagygyűlésünk fényözönének középpontja, magva, 

forrása, — az Oltáriszentség. Szerli. 38. 
A szent-Benedek-rendiek érdemei a keresztény műve-

lődés terjesztése körül, dr Csernoch J . beszéde. 40,41. 
Római döntvény apácza-intézetek és más vallású nö-

vendékekre vonatkozólag, Oltványi P.-tól. 42. 
A szent-Benedek-rend hazánkban történt megtelepedé-

sének 900-os évfordulójára szent beszéd, dr Walter 
G-y.-tól 43. 

Veszprém Erzsébet-ünnepéből. 44. 
A^természetfeletti a kath. egyházban. Denifle után Val-^SÜágszemle. I- II. III- Szeri. 46, 47, 48. 

nicsek B., 12, 13, 14, 15, 1(3, 17. 52. A német katholikusok főiskolai mozgalma. Vigilius-lól. 46. 
t t_i o 1 -.rr A Xapoleonok miért buktak el? 49. 

Az iskolatestvérekről. Dr Tóth K.-tól. 50, 51. • 
A malaszt élete, dr Kádár A.-tói. 51. 
Bethlehem csodája. Breth Gy.-tól. 51. 
Egy elmúlt év végén a katholikus vallás elpusztítha-

tatlan, örök életerejéről. 52. 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 
Roma caput orbis, dr Kádár Ambrustól. 1. 
Az agrárkérdés Magyarországon, Vargha D. drtól. 1,4,5.' 
A kassai egyetem visszaállítása. Szeri. 2. 
A püspöki székek betöltésének története különös tekin-

tettel Magyarországra. Dr Rajner Lajos munkájának 
ismertetése. 3. 

A magyarság újjászületése Amerikában és Magyar-
ország megújhodása Amerikából. Szeri. 4. 

A hypnotizmus, Sarmaságh Gr-tól. 5, 6, 7, 8, 9. 
Kassa régi egyeteme, dr íarlas R.-tól. 9, 10. 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17. 
XIII . Leo pápa levele a szerzetes rendekhez. 10, 11. 
Egyházi állapotaink, dr Ott A.-tói. 12. 

Hol vagy István király ? ! 15. 
A magyar Benedek-rendiek 900 évi jubileuma. Szeri. 18. 
Szent István-napi egyházi beszéd dr Jordán K.-tól. 18. 
Az emberiség legfőbb nevelő-intézete és hatósága. 

Szeri. 19. 
Psjl Assumptio definiálhatósága. Szeri. 20. 
Az igaz hazafiság, Mayer Béla v. püspök szent-István-

napi beszéde. 20. 
A mi „nagy" embereink. Szeri. 21. 
A hitoktatásról, főm. és ft. Vaszary Kolos bibornok 

főp. levele. 22. 
A 900-os magyar benczések munkája a múltban és 
jövőben. Részlet Fe j é r Ipoly főapát úr jubileumi be-

szédéből. 22. 
Pázmány Péter bibornol irodalmi müveinek t. egyetemi ki-

adásáról XIII . LEO pápa levele Breznay Béla drhoz 
és a budapesti t. egyetem hittudományi karához. 23 

Az egyetem története. Dr Kisfaludy A. B. R. M. lelépő 
beszéde. 24. 

SS. D. N. LEONIS PP . XIII . litterae apostolicae de 
consecratione novi templi Lapurdensis.. 25. 

Az 1848: XIX. t.-czikk és a Karok. Dr Vécsey Tamás 
tud. egyet. R. M. székfoglaló beszéde. 25, 26, 27,28. 

Képviselőválasztók és képviselőjelöltek a lelkiismeret 
vagyis Isten Ítélőszéke előtt. Szerk. 26. 

Jézus szentséges Szivének képéről, Kápolnai-tól. 27. 
-Egyháziak képviselőjelöltsége és a püspöki engedély. 

Szerk. 28. 
A Rituale-kérclés Magyarországon, irta dr Rajner L. 

29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 48, 49, 50. 
Tájékoztató szózat a tudomány-egyetem ifjúságához. 

Dr Concha Gy. jogtud. kari ei. dékán évnyitó be-
széde. 29, 30, 31, 32. 

Pannonhalma alapításának 900 éves fordulójára. Dra-
matizált költemény. Irta Havadi Barnabás. 33, 34, 
35, 36. 

Levél a szerkesztőhöz az egyetemi hitszónokság ügyé-
ben. 52. 

Egyházi Okmánytár 
Decretum Canonizationis b. Ritae a Cascia. 6, 7, 8. 
A pécsi egyházmegye privilégiumai a „Rorate"-kra 

vonatkozólag. 45. 

Katholikus Nagygyűlés. 
Zichy János gróf elnöki megnyitója. 38. 

Beszéd a bács-tiszavidéki r. k. tanitó-egyesület 25 é v i / ^ század és a katholiczizmus. Prohászka 0 . dr 
jubileumán, Mayer Béla v. püspöktől. 23, 24, 25. ' q Q beszéde. 38. 

Zichy Nándor gróf beszéde a záróülésben. 39. 

Nekrológok. 
f Kovács Simon theol. kanonok. 2. 
f Huszár Károly kanonok. 8. 
f Puli György nprépost. 20. 
f Dr Kozma Káról}* v. püspök. 47. 

Egyházi Tudósitások. 
A) Belföld. 

Badacsony-Tomaj. Iskolaavatás. 44. 
Budapest. Miért lett egj'szerre „halaszthatatlan tenni-

v a l ó i v á a bevándorlás tilalma Magj'arországon ? 1. 
— Imádkozás elrendelése Magyarországban a pápá-
ért. 2. — Üdvös figyelmeztetés. 3. — Kérelem a 
belügyministerhez egy rendelete alkalmából. 3. — 
Magyarország legnagj'obb katonájáról. 4. — Az ame-



rikai magyar katholikusok vezető lapjáról. 4, 5. — 
Amerikai katholikus testvéreink köréből. 18. — Ame-
rikába kivándorolt testvéreink véleménye az odavaló 
kivándorlás ügyében. 19. — Az országgyűlés bere-
kesztése és még valami. 21. — József fhg. felhívása 
adakozásra. 23. — A „közös" imádságok kérdése s 
egyáltalában valami az imakészítésre való illetékes-
ségről. 25. — A keresztény valláshoz való ragaszko-
dás erőpróbája. 28. — A Szentírás egy igen fontos 
helyének mély értelme. 29. — A jubileumi körmenet. 
31. — Mi az oka a kivándorlásnak ? 33. — Két ha-
lott és két nekrológ. 34. — Egyház és állam Ma-
gyarországon. 35. — Mit határozott a dunamelléki 
ref. egyházkerület értekezlete ? 36. — A főváros 
hatóságának tisztelgése a bíboros hgprimásnál. 38. 
— Az iskolák vallásos jellegének fentartása ügyében 
miben állapodott meg a hazai reformátusok duna-
melléki egyházkerületi értekezlet? 39. — Mi történt 
a lefolyt II. 0 . K. N. I. szakosztályában a sajtóügy 
érdekében ? 39. — Az 1848. XX. tczikk végrehajtása 
iránt prot. indítvány. 40. — Az autonomia napiren-
den. 41. — Kohl Medárd püspök megnyitó beszéde 
az Örökimádás-templom közp. bizotts. ülésében. 42. 
— Farkasok az akolban. 44. — Magyarország közok-
tatásügyének mai állásáról. 45. — Kath. társadalmi és 
politikai akczióink mellett kell-e még nekünk intéz-
ményes autonomia és miér t? 46. — A kath. autonó-
miáról és congruáról minist, hiv. jelentés. 47. — A 
papság polgári jogainak elkobzása. 48. — Pártok az 
autonómiában.49.— Katb.akcziók indulása. 50, 51,52. 

Budapest. Szent Margit kápolnája. 10. — Szent István 
napja száz év előtt. 12, 13. y— Szent István ünnepe. 
14. 16. — Az örökimádás apáczái. 17. — A Jó Pász-
tor ó-budai háza és Nagyasszonyunk ünnepe. 31, 32. 
— Az ó-budai Irgalom háza zárókövének elhelyezési 
ünnepélye. 37. — Az ó-budai Jó Pásztor háza és 
temploma. 43. — 

Eger. Papi Kozma Károly püspök emléke. 49. 
Esztergom. Lelkigyakorlatok tanítók számára. 4. — A 

hgprimás X. sz. körlevele. 9. —A szent Anna templom. 
16. — Főpásztori szózat a magyarországi ker. iskola-
testvérek ügyében. 34. — 1891—1901. 34. 

Esztergomi főmegye. Még egy felhívás Magyarország 
összes tanítóihoz és tanegyleteihez. 44. 

Győr. Negyvenéves lelkipásztori működés ünneplése. 
19. — y Káráll Lőrincz kanonok emléke. 48. 

Hajdu-Dorog. Templomszentelés. 44. 
Kalocsa. A kalocsai főmegye kettős öröme. 36. 
Kassa. A hitoktatók ügye. 2. — A kassai hitoktatók 

kérelme. 27. — A papnevelő-intézet lelkiigazgatójá-
nak jubileuma. 35. 

Kolozsvár. Státusgyülés. 35. 
Komjá th . Jól megérdemelt nyugalom. 27. 
Nagyszombat. Üdv a távozónak. 24. 
Nyitra. Népmissió Turzófalván. 16. — Az alsóvárosi 

plebánia-templom felavatása. 17. — A magyar iskola-
testvérekről. 18. 

Nyitra-Bajna. A magyar iskolatestvérekről. 19. — Még 
egyszer az iskolatestvérekről. 22. — A ker. iskola-
testvérek első magyarországi anyaházának meg-
nyitása. 33. 

Pécs. Hetyey püspök s a kath. nevelés- és tanításiig}7. 
6. — A Miasszenyunkról nevezett női kanonokrend 
pécsi házának 50 évi jubileuma. 7, 8, 9. — Az egy-
házmegyei missió-egylet közgyűlése. 20. 

ÍSátoralja-Ujhely. Egyházi kinevezés és királyi kitün-
tetés akadályokkal. 20. 

Szombathely. Magyar Mária-templom Khinában. 15. 
Puli G-yörgy nprépost emléke. 20, 21. — Vasvár-
megye és az uj püspök. 48. 

Temesvár. Főpásztori szózat a temesvár-gyárvárosi 
templom felszentelése alkalmából. 28. — A millé-
niumi emlék-templom felszentelése. 31. 

Vácz. A püspök ur névnapja. 38. — A székesegyházi 
kincstár átadása. 47. — Szentséges atyánk pápa-
ságának negyedszázados jubileuma alkalmából 50. 

Veszprém. Az egyházmegyei papi nyugdíjintézet ügyé-
ben. 1. — Változás a kath. kör elnöki székében. 20. 
A piaristák templomának felszentelése. 23. 

B) Külföld. 
Agosta. Bajor kath. nagygyűlés készülőben. 45. 
Bécs. A Vatikán és az osztrák vallási állapotok. 36. — 

Apostoli levél Csehország és Morvaország püspökei-
hez. 40. — Az itteni bajok. Püspöki konferenczia. 
Az egyetemi if júság állandó hazaárulásban. 41. — 
Együttes főpásztori levél a „Los von Rom u mozga-
lommal szemben. 44, 45, 46, 47. — A salzburgi kath. 
egyetem sorsa el van döntve. 48. 

Berlin. Protestáns propaganda katholikus körökben. 
15. — A metzi püspök hűségesküvése a császár előtt. 
36. — A protestantizmus lelke, a — viszály. 40. 

Cleveland. (Ohio. É. A. E. A.) Az amerikai ma-
gyarság köréből. 13. — Templomszentelés. Kath. 
kongresszus. 29. — Egy „Üdvözlégy Mária". 30. — 
Miért imádkoztak az amerikai magyarok október 
6-án ? 33. 

Freiburg. (Svájcz.) Az akadémia Grregoriana nevű zene-
iskola. 16. — Az egyetemi tanév megnyitása. 45. 

Gand. A belgiumi jurnalisták és a pápa. 51. 
Innsbruck. Keresztény socialis kurzus Ausztriában. 11. 
Jeruzsálem. A szent sir templomában lefolyt véres 

verekedésről. 50. 
Khina. Khina és a katholikus hittéritők. 7. 
Mainz. A katholikusok államjogi helyzete a német kö-

zép- és kis államokban. 7, 8. 
München. Engesztelő ünnep lig. szent Alfonz tisztele-

tére. 12. — Az egyházi temetés megtagadása. 37. — 
Aschenbrenner Jézustársasági atya casinói előadásai. 
40, 42. — Firma Brentano, Mommsen et Comp. 49. 

Osnabrück. A német katholikusok ezidei vagyis 48-ik 
nagygyűléséről karczolatok. 29, 30, 31, 32. 

Paris. A katholikus francziák küzdelme. 49. Közimák 
elrendelése a bíróságok munkaidejének elején. 51. 

Róma. Az unitusok hierarchiája és népességi viszo-
nyai. 2. — A keresztény társadalmi reform és a sz. 
atya. 9. — Szent István király római alapítványa. 
11. — XIII . Leo pápaságának 25 évi jubileuma. 14, 
15. — Missionáriusok hamvai. 17. — Egy uj theo-
logiai tankönyv pápai dicsérete. 22. — A szent 
Jeromosról nevezett alapítvány és intézet ügye. 
25, 26. — A szent atya egészségéről. 35. — Az egy-
ház és a tudományos kutatás igaz szabadsága. 38. 
XII I . Leo pápaságának negyedszázados jubile-
itma. 45. 

A „Religio-Vallás" Tárczája. 
Gyémánt- és aranymisés papok a pécsi egyházmegyé-

ben 1901-ben, 9. 10. 
Vallásosság a nemzetek élete, a vallástalanság haláluk 

13, 14, 15. 
Horváth Lajos 40 éves győrujvárosi plébános. 21. 
Keresztények segítsége. (Költ.) 28. 

/ H o g y a n lettem katholikussá ? Báró Lüttvitz M. A. 51. 

Kath. Antonomia. 
A 27-es bizottság módosított szervezeti tervezetének 

HÍéltatSsa. 2. 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. 
Romániai magyar hitfeleink érdekében. 1. 
A magyarországi lat. és gör. szert. r. kath. tanítók 

segélyalapjának vagyonáról az 1900. évi számadás 
kivonata. 5. 

* 



A létesítendő országos katholikus tanítói árvaház alap-
járól az 1900. évi számadás kivonata. 6. 

A német kath. nagygyűlés. 12. 
Felhívás a selmeczi kálváriái nagy búcsúra. 16. 
A kath. tanítók segélyalapját kezelő bizottságnak köz-

gyűlése. 18. 
Ezidei kath. nagygyűléseink 19. 
Uj oltár-egyesület. 27. 
Szent-Imre-Egylet. 27. 
Jubileumi ájtatosságok és körmenet Budapesten. 29. 
Ezidei katholikus nagygyűlésünk. 30. 
0 . K. N. 31, 32, 33. 34, 36, 39. 
Aquinó Sz. Tamás-Társulat. 34, 45. 
Eucharisztikus Kongresszus. 35. 38. 
Az 0 . K. N. eddigi lefolyásának képe. 37. 
Az 0 . K. N. nyilvános ülései. 38. 
A Kath. Körök 0 . Szövetségének közgyűlése. 38. 
Sz. László-Társulat. 40, 45. 
A Sz. István-Társulat tud. és irod. osztálya. 42, 44. 
Országos Pázmány-Egyesület. 42. 
Elnöki felhívás a Sz. László-T. tagjaihoz. 45. 

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

felvétel szabályai. 2. 
Iskolai értesítők. 3, 7, 8, 9, 11. 
Meghívó a magyar katholikus tanítók országos bizott-

ságának gyűlésére. 14. 
A katholikus tanítók nagygyűlése. 17. 
A katholikus főiskolai internátus-egyesület felhívása. 23. 
Egy u j lépés káté-ügyben. 25. 
A kath. tanítók segélyalapja közp. bizottságának 

jegyzőkönyve XVII . közgyűléséről. 26, 27, 28, 29. 
Tanitógyülés. 37, 38. 
A párkányvidéki r. k. tanítóegyesület felhívása. 40. 
Az állami középiskoláknál alkalmazott hittanárok ér-

dekében. 43. 
A kath. tanügyi tanács ülése. 49, 50. 

Papnevelő intezeteink egyházirodalmi és szónoki 
iskolái. 

A szombathelyi növendékpapság Sz. Ágoston-Egylete. 
27, 46, 50. 

A Pázmány-intézet növendékeinek magyar iskolája. 
36, 41, 46. 

A szatmári növendékpapok Szent-Alajos-Társulata 42. 

Irodalom. 
A kassai egyetem. Emlékkönyv. í r ták és kiadták Kassa 

szab.,kir város tanférfiai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
PÁZMÁNY P. stb. Összes munkái Magyar sor. Y. köt. 3. 
A budapesti Szent-Imre-Onképző-Egylet Almanach-ja. 3. 
Arnold-Szombathy, Jézus szs. Szivének követéséről. 10. 49. 
Sienkievicz H., Quo vaclis ? 11. 
Három tankönyv. 12. 
Fludorovics Zs., A jellem és a szabad akarat. 12. 
Szemmer I. kárm. a., Kath. sekrestyés. 12. 
Szemenyei M., Népimakönyv. 13. 
Bucsek Istv., A róm. kath. egyházi szertartások tan-

könyve. 16. 
Dr Pesch s. J., Recht, Naturrecht und positiwes Recht. 18. 
Villajranca P . Georg. 0 . Min. Cap. Compendium Phi-

losophiae iuxta dogmata D. Thomae, D. Bonaventu-
rae et Scoti. 21. 

Dr Széchenyi M. gr., A szent György vértanúról neve-
zett jaáki apátság története. 22. 

Fonyó P., Képes elemi katekizmus. 22. 
JBartha M., Kazár földön. 22. 
Don Bosco életrajza. 25. 
EMLÉKKÖNYV a görög szert, katholikus magyarok 

római zarándoklatáról. 27, 30. 
Dr Pokorny E., A középiskolai vallástanítás. 27. 
Dr Bajner L., Szent beszéd az esztergomi sz. Anna-

templom uj felavatása alkalmából. 28. 
Tomor F . Lubrich Ágost egyetemi tanár életrajza. 28. 
Joly H.. A nagy emberek és a szentek lélektana, ford, 

a bpesti növ papság m. e. i. isk., 28, 42. 
Catlirein Győző S. J . Erkölcsbölcselet. Ford. a csanádi 

növ. papság m. e. i. isk. 28. 
„Nemzeti ideál." Az 1000 magyar ifj. röpirata. 29. 
Hámori M., Alkotmánytan a kath. népiskolák V. és VI. 

o. számára. 31. 
1 G. Büttner J. , Ugy a mint volt. 31. 

Győrffy J., Természettan és vegytan a kath. népiskolák 
felső o. számára. 32. 

Jézus legsz. Szive naptára 1902-re. 34. 
Dreisziger F., Uj magyar ÁBC- és Olvasókönyv. 34." 
Dreisziger F., Vezérkönyv a Sz. I. T. u j ÁBC-jéhez. 34. 
Dr Csernoch J. , A szent-Benedek-rend érdemei a .ker . 

művelődés terjesztése körül. 39. 
Dr Walter Gy. Szent beszéd a sz. Ben. rend hazánk-

ban történt megtelepedésének 9C0-os évfordulójára. 39. 
Scháger F . Elméleti és gyakorlati gregoriánus karének 

iskola. 40. 
Báró Lüttvitz M. A. Boldog ember inge. Ford. az esz-

tergomi növ. papság m. e. i. isk. 40. 
Boid-Sziklay A Mária-kép. Sz. I. T. Csal. Regénytár 
41. —Pádua i sz. Antal nagy képes naptára 190_!-re. 42. 
lllsung S. J . Verba vitae aeternae. 43. 
Kolldnyi F . Visitatio Capituli E. M. Strigoniensís a. 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

LEONE. 

ffggr F e l h í v á s e lőf izetésre. 
Mindenekelőtt hálát adunk a jó Istennek, hogy 

ezt a l apo t ahatvanadik évfolyam második feléig feljutni 
engedte. Kegyelme, esedezünk, ne hagyjon el a további 
munka folytában sem. A jelen év második felében nagy 
ügyek fognak lapunkban napirenden maradni, illetve 
uj megvitatás alá kerülni : Rituálé-kérdés, autonomia, 
uj kath. egyetem, a budapesti egyetem reformja, az 
egyetemi hitszónoki állás betöltése, a hittudományi kar 
tanulmányi szervezetének a legkiválóbb katholikus 
egyetemek szinvonalára emelése, a nevelés és oktatás 
saecularisati ójának, divatos néven államosításnak vesze-
delme, az ország keresztény jellegének teljes visszaví-
vása, kongrua stb. stb., mind oly életbe vágó kérdések, 
melyek iránt minden katholikusnak, különösen minden 
papnak nagy érdeklődéssel kell viseltetni. Régi elő-
fizetőinket teljes tisztelettel és bizalommal arra kérjük, 
hogy a lap olvasóközönségét gyarapítani segítsenek. Az 
előfizetés módja a lap homlokán olvasható. 

A szerkesztőség. 

Roma caput orbis. 
Az egész világon évről-évre felhangzik 

szent P é t e r és P á l nap ján az egyház fölséges 
éneke az apostolfejedelmek dicsőítésére. 

0 Roma felix, quae diiorum Principum 
Es consecrata glorioso sanguine. 

Minő egység ! E z t csak Kr isz tus igaz egy-
háza létesí thet i és fe j thet i ki. És az ima egy-
ségével az apostoli működés egysége t e r j ed 
szét az egész világon, és pedig Rómából , mer t 
i t t székel J é z u s Kr isz tus helytar tó ja , per sacrant, 
beati Petri sedem caput orbis effecta. Mily fölsé-
ges az egyház egész életében, mily változatos,, 
egységes, szerves élete nyi lvánulásaiban ! 

Csodálatos összhang uralkodik az egész, 
mindenségben. I s tentő l származik ez össz-
hang és az ő dicséretére hozzá tér vissza. Az 
ember m a g a egy kis világ, omnis enim creaturae 
aliquid habet homo; habet namque commune esse 
cum lapiclibus, vivere cum arboribus, sentire cum 
animalibus, intelligere cum Angelis. A család r 

nemzetek , országok, ál lamok, az egész föld 
kerekségén élő emberi nemze t a r ra van hi-
vatva, hogy testvéries egység felé tö rekedjék 
természet i tehetségei kifejtésével, pliysikai és 
szellemi életét tökéletesí tse és ez a lapon el-
érje természetfölöt t i rendel te tését . 

Ily fönséges összhangban kerül t ki az em-
ber a Teremtő kezéből. A bűn azonban meg-
zavar ta e fönséges harmóniá t , és azóta foly-
tonos a küzdés annak visszanyerésére. De az t 
nem adha t ja vissza emberi ha ta lom. A baby-
loni, assyriai, egyptomi, görög és római kul-
tu ra és ha ta lom mind ar ra törekedtek, hogy 
ter jeszkedve magukhoz vonzzák a n e m z e t e k e t 
és egységes ha t a lma t s ku í tu rá t lé tes í tsenek 
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minden i rányban. Azonban czél jukat nem ér-
he t t ék el és csak arra szolgáltak, liogy egyen-
gessék az n t a t a valódi egyesítő ha ta lomnak 
az egyháznak eljövetelére. Róma világra szóló 
ál lami szervezetet a lkotot t , törvényeiben min-
denü t t a gyakor la t i i rányt követte, ka tona i és 
közigazgatás i alkotásaival összefűzte m a j d n e m 
az egész világot és óriási b i rodalma összes 
ha ta lmi tényezőit magában összpontosítá. Míg 
•erkölcsi erő élt a birodalomban, a ha ta lom a 
b i roda lom fejlesztésére szolgált, mihelyt azon-
ban az meggyengül t , az állami és társadalmi 
-élet bomladozásnak indult . De ha R ó m á t leg-
vi rágzóbb korában tek in t jük is, még akkor se 
t a lá l juk oly egyesítő ha ta lomnak, mely az em-
beriség magasabb h iva tásának megfelelt volna. 

A mai korban is ha ta lmas ál lamok igye-
keznek ter jeszkedni minden irányban, az euró-
pai civilisatio jelöli meg nyomuka t gőzzel és 
vi l lamossággal . Ezen civilisatio keresztény ala-
pon fej lődött ugyan, de nagyrész t nem áll 
többé keresz tény alapon ; elpártol t a kereszt-
től , ú jkori pogány jel leget t ü n t e t föl és e 
pogány szellemet érvényesíti az egész vona-
lon . Nem is hozhat lé tre valódi egységet a 
családi, társadalmi, állami é le tben; éppen ugy 
n e m egyesítheti az emberiséget , miként nem 
"birta az t megtenni az ókor nagy ál lamainak 
ku l tú rá ja . A ha ta lmi ter jeszkedéssel most is 
csak a külső anyagi és politikai érdekek kötik 
össze a nemzeteket . 

Az egyház van hivatva ezen egység meg-
alkotására és fenntar tására , mer t az emberi-
séget csak a természetfölöt t i igazságok egye-
síthetik és ezek adha t j ák meg neki amaz erőt, 
mely a természet i rendet megnemesí t i és föl-
magasztos í t ja . Az egyház ugyanazon hitet 
•éleszti fel mindenkiben, ugyanazon világosság-
gal á rasz t ja el az egész világot. Krisztus az 
igaz világosság, kinek világossága által az 
egyház megvilágít va m a g a is a világ világossága 
lesz. S e világosság természetfölöt t i ereje 
Rómából te r jed szét az egész világra. Róma 
az egyház életének gyúpont ja , de nem azért , 
mer t a szent vér tanuk dicsőséges seregének 
emlékei díszítik ; azér t sem, mer t a keresztény 
művészet legszebb emlékei ragyogják be s 
kebelében a legnagyobb tudósok munkálkod-
n a k ; hanem azért, mer t szent P é t e r u tódjá-
n a k székhelye, Tu es Petrus et super hanc petram 

aedificabo ecclesiam meam; az igazság székhelye, 
ez vonzza oda a sziveket, ez önt igazi szelle-
m e t a tudományba és művészetbe. Róma az 
egység legfőbb és egyedüli képviselője. Ide 
száll az ima a világ minden részéből, az egy-
ház minden t a g j á t ugyanazon hit egyesíti, a 
kegyelem ugyanazon éltető vize erősíti, az 
engedelmesség ugyanazon szent köteléke fűzi 
össze, mer t Borna per beati Petri sedem caput 
orbis ejfecta. Br Kádár Ambrus. 

Az agrárkérdés Magyarországon. 
— Irta és az első magyarországi keresztény szocziális kurzuson 

előadta teveli Vargha Dezső dr. — 

Tisztelt Uraim ! 
A tárgy bősége és az utánam következő nagy-

fontosságú előadások kényszerítenek arra, hogy minden 
hosszabb bevezetés mellőzésével a dolog velejébe 
markoljak. 

Minden ország földek komplexumából áll, a nem-
zet pedig, mely valamely országban lakik, azon egyé-
nekből, akik ezen földeken laknak, azt művelik és 
annak gyümölcseiből élnek. Csakis a föld nyújt ja mind-
azon használati javakat, élelmet, ruházatot, lakást, me-
lyek az ember életének fentartására szükségesek. Azért 
a földművelés a legszükségesebb, legtermészetesebb és 
egyúttal isteni rendelésen alapuló foglalkozás. A földre 
helyezte Isten az embert, ut operaretur illum, hogy 
művelje azt. 

De ha az embert nemcsak mint egyedet, indivi-
duumot, hanem mint társadalmi lényt tekintjük, akkor 
tűnik szemünkbe a földművelés fontossága. Az ember 
egymaga meg nem élhet. Sokféle szellemi és anyagi 
szükségletének kielégítésére családba, községekbe, álla-
mokba kell tömörülnie. Azért az emberi jólét és bol-
dogulásnak legfőbb postulatuma, hogy e keretek épen, 
egészségesen és életerősen fentartassanak. 

És úgy a történelemből, mint a dolog lényegéből 
vont érvek azt bizonyítják, hogy az agrárkérdés ok-
szerű rendezése a leghatalmasabb bástyája e kereteknek. 

Az államok alapítói, törvényhozói a legszentebb 
nemzeti kérdésnek tartották az agrárkérdést és legna-
gyobb figyelmüket fordították arra, mert tudták, hogy 
a nemzetek hatalma mindig szoros összefüggésben ál-
lott az agrár törvényhozással és egy nemzet belső szel-
leme által nyeri jellemét és irányítását. Az államok 
életében előforduló összes zavarok és felforgatások a 
helytelen agrár-rendszerrel állanak kapcsolatban. 

A földbirtokot az összes régi nemzetek törvény-
hozásában bizonyos vallásos, szent nimbus veszi körül. 
Mózes törvényhozása szerint az igéretföldjét 600,000 
elidegeníthetlen, örök, szent, Istentől nyert hűbér ké-
pezi, melyeknek a jubileumi szent évben tehermente-
sen, minden fölszereléssel vissza kellett szállania az 
eredeti birtokos családra. Ezen intézkedés biztosította 
a családok és törzsek fennállását századokon át. 
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Még erősebb e fölfogás az árja népeknél. Ezeknél 
a birtokjogot egészen a vallásos felfogás állapítja meg. 
Az ősök meghalván, eltemetik őket a földbe. Az utód 
felállítja ősei maneseinek, larjainak oltárát, a földet 
birtokába veszi azzal a kötelezettséggel, hogy azoknak 
a föld terményeiből áldozatot mutat be. Csakis e köte-
lezettség adja meg a birtoklás jogát, a vallás szenteli 
azt meg, a vallás védi. Ezért volt szent a föld kerítése ; 
ezért voltak a rómaiaknál a határköveknek istenei, 
termini : ezért lakolt a maga és barmai halálával az, aki 
azokat kiszántotta (qui terminum exararet et ipsum et 
boves sacros esse) ; ezért ütötte agyon Romulus fivérét, 
Remust, mint szentségtörőt, midőn Róma első kerítését 
átugrotta, nem pedig azért, mert e falak alacsonyságát, 
kicsinységét kigúnyolta. 

Róma törvényhozása is a földbirtok egyenlő, arány-
lagos felosztására törekedett. Iparkodott is azt föntartani, 
épp úgy, mint Mózesé, hogy egy erős parasztosztály 
fönmaradása által az állam katonai erejét föntartsa és 
emelje. Hódítások alkalmával a meghódított terület egy 
része felosztatott ; minden katona két jugerumot kapott 
(heredium) : a többi az ager publicus populi romanihoz 
csatoltatott. A heredium elidegeníthetlen volt, örökö-
sök hiányában visszaszállott az államra. Azonban a 
mozgó töke és a földbirtok harcza hamar kiütött. Az 
előbbi el akarta nyelni az utóbbit. Az eladósodott 
plebejusok birtokait a patrícziusok ragadták magukhoz, 
így a nagy latifundiumok mellett mezei proletariátus 
fejlődött. Hiába iparkodtak ennek a Liciniusok és 
Gracchusok gátat vetni, nemes törekvéseikért életük-
kel lakoltak. A parasztság adósságokba merült ; meg-
szűnt tulajdonos lenni ; a rabszolga munka kiszorította 
a szabad munkát ; az egyszerű életmód megszűnt és a 
földművelés rohamosan hanyatlott. Afrika és Egyptoin 
meghódításával óriási mennyiségű gabona özönlött 
Rómába, a szemtermelést általánosan fölhagyták, a 
szántóföldek legelőkké lettek, a kipusztult falusi pol-
gárság Rómába özönlött, kenyeret és czirkuszi játéko-
kat követelve és kapva. Innen datálódik az egykori 
Campagna elpusztulása. Tiberius is az állam hanyatlá-
sának főokául a nagy földbirtoknak és a rabszolgáknak 
kevés kézben való egyesítését tartja. ') Ismeretes, hogy 
Xero idejében az Africa proconsularis összes ingatlanai 
hat szenátori család kezében voltak. Szépen irja le 
Horác e processust egyik ódájában:1) „A gazdagok 
határtalan birvágya minden szomszédos fold határ-
kövét odább tolja; a cliensek határbarázdáin áthatol; 
férjet, nőt a házi istennel elűz az ősi gunyhóból." 

Több izben különféle törvények útján iparkodtak 
e romlásnak útját állani, de sikertelenül, végre is a 
hibás agrárrendszer, a rabszolgamunka és az uzsora, a 
hatalmas római birodalmat romba döntötték. 

Hasonló jelenségeket tapasztalunk a germán né-
peknél is. Midőn a VIII. és XI. században a frank biroda-
lomban a hűbériség lábra kapott, ez politikai szüksé-
gesség volt. A hűbér urak és hűbéresek jogai és 
kötelességei szigorúan szabályozva voltak. A jobbá-

') Tacitus. Annales III. 53. 
'-) Carm. II. 18. 

gyok korántsem voltak rabszolgák és mellettük tekin-
télyes számú szabad paraszt létezett. A XIV. és X V . 
század zavaraiban kezdték a földes urak terheiket a 
jobbágyokra tolni, ami véres parasztlázadásokra veze-
tett. A 80 éves háború teljesen megszüntette a szabad 
parasztságot, hihetetlen nyomor nehezedett a jobbágy-
ságra. Ugyanezen fejlődést látjuk Francziaországban is. 

A történelem megingatliatlanul igazolja, hogy az 
államok csak akkor nyugosznak erős alapokon, ha az 
agrárviszonyok okszerűen vannak rendezve. Mily pusz-
tulást okozhatnak e viszonyok természetellenes meg-
zavarás esetében, igazolják a régi Róma, Kis-Azsia, 
Syria, Irland példái. 

Ez a dolog természetében fekszik. A földbirtokos 
öntudatlanul is a legjobb hazafi. „A maggal együtt — 
mondja szépen Tocqueville — beássa szivét a földbe. 
E hant, melyet a nagy világon magáénak mondhat, 
szivét büszke önérzettel tölti el." A rögöt mindennap-
verejtékével öntözi, és lassan-lassan a legszorosabb sze-
relmi viszony fejlődik ki közte és szive közt, melyet 
csak kimondhatatlan szenvedések keserűsége szakíthat 
meg. „La patrie c'est le sol!" A hazát a földbirtok 
teszi — mondotta Siéyès. Másrészről a földműves mun-
kája a legtestedzőbb, legegészségesebb és leglélek-
nemesítőbb munka. Izmait, egész testét megerősíti az 
egyenletes, változatos munka. Hideget, meleget, esőtr 

napfényt meg kell szoknia. Türelem, kitartás, Istenbe-
vetett bizodalomnak kell szivében támadnia, mikor 
munkájának gyümölcsét csak hosszú küzdelem után 
élvezheti. Szerény bevételei önmegtagadásra, takaré-
kosságra kényszerítik őt. 

Az ilyen emberekből válik a legjobb honpolgár, 
a legedzettebb, legkitartóbb katona. Keserűen osto-
rozza Horatius a földműveléstől elpártolt Róma gyön-
geségét. 

Non his inventus orta parentibus 
infecit aequor sanguine punico 

Pyrrhumque et ingentem eccidit 
Antiochum Hannibalemque clurum 

S ed rusticorum mascula militum 
proles, Sabellis docta ligonibus 

versare glebas, et severae 
matris ad arbitrium recisos 

Por ta re fustes, sol ubi nuntium 
mutaret umbras, et iuga demeret 

bobus fatigatis, aœicum 
tempus ágens abeunte curru.3) 

Nem ily szülőktől származtak a hősök, kik pún-
vérrel festették meg a tenger habjait, akik megverték 
Pyrrliust, Antiochust és a kemény Hannibált : hanem 
a paraszt katonák férfias nemzedéke, amely sabin 
kapákkal forgatta a földet és a szigorú anya parancsára 
haza hordta a levágott husángokat, midőn a nap meg-
növesztette a hegyek árnyait és levette a fáradt ökrök 
nyakáról a jármot és kedves órákat hozott szekerét 
elhajtván. 

3) Carm. III . 6. 
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Napnál világosabban igazolja ezt a szemeink előtt 
lefolyó óriási küzdelem, melyet egy kis szegény nép 
folytat egy több száz millió alattvalóval biró, kimerít-
hetetlennek látszó kincsekkel rendelkező óriási biro-
dalom ellen. A faczér angol czipész- és szabólegények 
ezrei sohasem fogják legyőzni az egynéhány búr pa-
ra?ztot. 

Hazánk is földművelő állam. Ezer évig harczol-
tunk és küzködtünk, fenn is maradtunk, mert hozzá 
voltunk nőve a földhöz, mely apáink csontjait takarja. 
Esküdt ellenségünknek pedig, a töröknek, mindenhon-
nan vissza kellett vonulnia, anélkül, hogy létezésének 
más nyomait hagyta volna hátra, mint pusztulást és 
romokat, mert nem volt képes erős parasztosztályt 
alkotni. 

Ezek után most már vizsgáljuk az egészséges 
agrárrendszer törvényeit, különös tekintettel hazánkra. 

Ezeket a törvényeket pedig a földbirtok termé-
szetéből keli levonnunk. 

(Folytatjuk ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 1. Miért lett egyszerre ^halaszthatat-

lan tennivaló"-vá a bevándorlás tilalma Magyarországon ? 
Megtudjuk a „Budapesti Hirlap" vasárnapi szá-

mának vezető czikkelyéből. 
Ez az újság úgy ismeretes, mint a magyar nyel-

ven megjelenő újságok legügyesebbje. S vájjon miben 
áll az ő nagy ügyessége? Főleg abban, hogy annyi 
szint játszik, a hányféle gondolkodású embereket kell 
neki előfizetésre és olvasásra megnyernie. 

Evek óta hullámzik hazánk felett a kivándorlás és 
bevándorlás áramlata, s a Budapesti Hirlapnak termé-
szetesen lehetetlen vala az országnak ezzel a tátongó 
sebével nem foglalkoznia. Ámde eddig soha sem jutot t 
neki eszébe, hogy annyira erélyes legyen ebben az 
ügyben, miszerint törvényes tilalom kérésével kiabálja 
tele az országot. Csak most egyszerre vált a beván-
dorlás tilalmazása s ministeri discretionalis hatalom 
felállitása szerinte oly akuttá, hogy az ügyet tovább 
halasztani már nem lehet. Miért? Mert — — — 
meglehet — — — valószínű — — — nem lehetetlen, 
hogy ..idegen szerzetesek" fognak megjelenni az ország 
határán, keresve számkivetésökben menedéket és uj 
otthont. 

Hogy a galicziai invazióban érdekelt faj előtt 
plauzibilissé tegye a maga hirtelen támadt esengését a 
bevándorlási tilalom után, a B. H. földig legyalázza a 
kath. egyház szerzetesrendeit. De hogy hát az igy 
-bántalmazott katholikusok is mézes madzagot kapjanak 
a szájukba, a „B. H." nagy kegyesen elismeri, hogy a 
nyugot felől „várható" szerzetesi „invázió" a galicziai 
inváziónál „csekélyebb jelentőségű." 

Érdemes a főkókler magyar lapnak okoskodását 
szórói-szóra meghallgatni, annál is inkább, mert azt 
némely esetlenebb helyein szó nélkül hagyni már csak-
ugyan nem lehet. 

„Hogy a bevándorlás, illetőleg letelepedés ügyé-
nek rendezése, úgymond, mennyire szükséges, azt mu-
tatja egy másik, az előbbinél csekélyebb jelentőségű 
invázió, a mely nem a kelet, hanem a nyugat felöl 
fenyegetődzik. Az elmúlt kormányok minden lehetőt 
megtettek ugyan, hogy a felekezeti szellemet fölidéz-
zék, de arra nem gondoltak, hogy a felekezetek ügyei-
vel nemzeti szempontból foglalkoztak volna és egyebek 
között az egyházi hatalmakkal egyetértve kieszközöl-
ték volna, hogy Magyarország ne legyen — mert ez 
a nemzet önállóságával csakugyan nem egyezik — egy-
egy szerzetesrendi egyházprovincziának része, a mely 
állapot, a jezsuitákat nem is említve, a szervitákra, a 
domokosrendre, a sarutlan karmelita-rendre és még 
más rendekre nézve is tényleg fönnáll. 

Ennek az állapotnak nemcsak az a következ-
ménye, hogy egy többnyire idegen provincziális pa-
rancsol magyar kolostorokban, mint a melyek az ő 
egyházmegyéjéhez tartoznak, hanem idegen barátok 
meg apáczák itt akadálytalanul járnak-kelnek, laknak 
s az ország pénzén élnek. E rendezetlen állapot láváit 
most. midőn a román nyelvű országok, első sorban 
Francziaország megrendszabályozzák szerzetes-rendjei-
ket, nincs veszély nélkül, mert itt sem hiányoznak a 
jelek, hogy némelyek a kiüldözött szerzetes-rendek kö-
zül, minálunk készülnek letelepedni. Minekünk pedig 
idegen szerzetesekre semmi szüségiink nincs, már azért 
sem, mert az ország magyarosodásának csak (?) aka-
dályai lehetnek. 

Mindenképpen tehát arra a következtetésre jutunk, 
hogy addig is, mig a közigazgatás oly állapotban nem 
lesz, hogy idegenek letelepedése körül a pontos ellen-
őrzést gyakorolni képes, mig tehát egy — különben 
is máról holnapra nehezen megalkotható — megfelelő 
u j törvény végrehajtását rá nem lehet bízni, törvényben 
ki kellene mondani a bevándorlás, illetőleg letelepedés álta-
lános tilalmát, a mely alól való fölmentésre legföljebb a 
miniszter kaphatna diszkreczionális hatalmat." így a B. H. 

Mindenek előtt a nemzeti önállóságból vett okos-
kodással jobb lett volna más téren megpróbálkozni a B. 
H.-nak, és esetleg például magát Tilmos német császárt 
kioktatni arról, hogy reánk magyarokra nézve az, hogy 
a hadsereg nyelve le egész Orsováig német, nem dicső-
ség, s legkevésbbé nemzeti önállóság. 

Másodszor, a hatalmas német birodalom már csak 
rendelkezik némi „nemzeti önállóság"-gal talán a 
„B. H." jogtudósai szerint is? Nos, mégis mi történik ? 
Az osztrák császár alattvalója, a prágai érsek, megyés 
püspök Poroszország területén is, és viszont a boroszlói 
herczegérseknek megyéje bele mélyed az osztrák mon-
archia területébe is. És az egyházi ügyeknek a poli-
tikai határokon való ez a túlemelkedését a két állam 
nem tekinti a „nemzeti önállóság" érdekeivel össze 
nem egyezőnek. 

A mi az idegen barátok meg apáczák akadály-
talan járását-kelését, lakását és „az ország pénzén" való 
élését illeti, emlékezzék csak vissza a nagyhangú chauvin 
lap, milyen jól esett 1849 után a magyar száműzöttek 
és bujdosók ezreinek, hogy nemcsak a keresztény 
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nyugat, de még a mohamedán, tehát a pogány Török-
ország is akadálytalanul engedte járni-kelni, lakni és 
— az illető ország pénzéből is élni, a mennyiben nem 
a maguk pénzéből éltek, a mi ritkán fordult elő. 

Az iránt teljesen nyugodt lehet a B. H., hogy 
ha csakugyan jönnének Francziaországból szerzetesek 
Magyarországba, azok nem élnének sem az ő, sem az 
ország pénzéből. „Csak" akadályait látni az idegen 
szerzetesekben a magyarosodásnak, az pedig olyfoku 
elfogultság és igazságtalanság, melyet egymaga az or-
szág alapitása képes tönkre silányitani. Idegen szerze-
tesek adtak ennek az országnak, bizonyára nem ma-
gyartalan műveltséget. És ha most néhány száműzött 
franczia szerzetes egyidőre hozzánk kerülne, bizonyára 
azok sem lennének kárára, hanem csak hasznára orszá-
gunknak s bőven megszolgálnák azt a kenyeret, melyet 
esetleg tőlünk kapnak, nemcsak a jelenben, hanem a 
jövőben is, mint a magyar barátság terjesztői. 

A bevándorlás törvényes tilalmazását és „ministeri 
discretionalis hatalomra" bizását tehát mindezeknél 
fogva nem egy-két nyugati országból esetleg várható 
néhány szerzetes idejövetelének lehetősége teszi „kivált 
most" szükségessé, ennélfogva veszély nem „kivált mostil 

fenyegeti az országot ; — hanem igenis, a bevándorlás 
veszedelme régóta tart és azt régóta, „kivált" a galicziai 
bevándorlás veszedelme tette törvény által szabályo-
zandónak. ? ? 

Veszprém, jun. 26. Az egyházmegyei papi nyugdíj-
intézet ügyében, — egybehivott nagygyűlésről a követ-
kező tudósítás jelent meg: 

Elénk sürgés-forgás, szokatlan mozgalom uralta 
már jun. '25-én a máskor oly csendes veszprémi várat, 
midőn az egyházmegye kerületeinek kiküldöttjei a 
papnevelő intézetben előértekezletet tartottak, hogy a 
másnapi nagygyűlésen már kész proposítiókkal léphes-
senek fel. 

Az előértekezleten, melynek elnöke Murakeresztur 
apát ura, Peller Pál volt, — igen élénk eszmecsere 
fejlődött ki az egyes vélemények látszólagos ellentéte 
miatt — de a tapintatos vezetés és a vitában részt-
vevők higgadtsága lehetővé tette, hogy este 8 órakor 
midőn az értekezlet szétoszlott — kész volt a gerincz 
— a melyre a másnapi programm legfontosabb tárgya 
az uj alapszabályok alkotása — felépíthető lesz. 

26-án szerdán délelőtt 10 órakor a püspöki rezi-
denczia nagytermében — ő nagyméltósága a megyés 
püspök ur rövid ima után ezen szavakkal nyitotta meg 
a nagygyűlést : 

Egyházmegyei papságomnak szabályszerű válasz-
tásokból kikerült szine-javát látom magam előtt, s 
ennélfogva csak természetes, hogy mindenek előtt sziv-
ből üdvözölve önöket, mielőtt az összejövetelünk főtár-
gyát képező kérdések vitatásába bocsátkoznánk, fel-
használjam az alkalmat, néhány oly eszmének rövid 
fejtegetésére, melyeknek nagyobb körben való elter-
jesztését óhajtandónak, mert időszerűnek vélem. 

Ezen eszmék, — magától értetődik — nem épen 
a nagy általános, úgynevezett világpolitika, mint inkább 

csak a körül foroghatnak : mai viszonyaink között, 
milyen a helyzetünk, s ezzel összefüggőleg mik a teen-
dőink egyes, kath. anyaszentegyházunk jogait s érdekeit 
közelről érintő fontos kérdések terén, itt az országban, 
tüzetesen egyházmegj'énk területén ; mert az egyház-
megyei központi kormányzat szolgáltatta tapasztalatok 
nyomán ehelyt csakis erről szólhatok. 

Helyzetünket itt az országban, -— értem a katho-
likus papok helyzetét, — az anyaszentegyháznak 
általános kötelező, örökérvényű törvényein kivül, nem 
ritkán ezekkel szemben, egyes oly országos törvények 
is teremtették, melyek az egyházi életnek, de a katho-
likus papok magánviszonyainak terén is felettébb érezhe-
tőkké lettek, s egyházi, köz- s magántevékenységünk 
egyes mozzanataiban fokozott éberséget, kettőztetett 
buzgóságot és körültekintő óvatosságot követelnek 
tőlünk. 

Fokozott éberséget mindenekelőtt az egyházpoli-
tikai s a házassági törvénykezés követel tőlünk. Min-
den állami támasztól megfosztva, nem lévén többé ama 
helyzetben, hogy a keresztség és házasság szentségi 
jellegét a közéletben hivatalosan érvényesítsük, egye-
dül rajtunk áll annak bebizonyítása, hog}' a katholikus 

í vallásnak isteni eszméi önerejöknél fogva hatnak és 
működnek nemcsak ékes szólamokban nyilvánuló, ha-
nem igaz, benső és kitartó buzgóságot öntve a lel-
kekbe, s azon nemes bátorságot, mely híveinket ké-
pessé teszi arra, hogy polgári jogaik teljes, de helyes 
felhasználásával liitöket vallják, gyakorolják, védel-
mezzék. 

I t t nyilik a katholikus lelkészkedő papság előtt 
egy nagyszabású tevékenységi kör ; — s ha fentebb 
azt mondtam, hogy az ujabb alakulások fokozott éber-
séget követelnek tőlünk — itt hozzáteszem, hogy azok 
kettőztetett buzgóságot is tesznek kötelességünkké. 

Nem uj dolgot mondok az uraknak, nem is azon 
szándékkal mondom, mintha egy eddig mulasztott köteles-
ségnek immár serényebb teljesítésére akarnám paptestvé-
reimet inteni, de arra kell s akarom őket kérni, hogy 
az iskola és a házasság szentségének kiszolgáltatása 
körül, g37akorolják erélyesebben és következetesebben, 
mint valaha, a katholikus lelkipásztornak amaz ismé-
telten említett két kiváló erényét : a lankadatlan éber-
séget, és az ildomos, czélirányos buzgalmat. 

Jól tudom, mert az esetek hosszú sorozata bizo-
nyítja majd naponkint: mennyi nehézséggel kénytelen 
a lelkipásztor éppen e két tekintetben folytonosan meg-
küzdeni. A különben jó, jámbor és ajtatos katholikus 
népnek sok helyütt s gyakran tapasztalható indolenti-
ája a tanüg}7 iránt s bizonyos, nem mindig okadatolt, 
sőt nem ritkán túlzott követelésekkel szemben mindin-
kább súlyosban érezhető elszegényedése főakadályait 
képezik a tanügy felvirágoztatásának, vagy legalább 
lassítják azt, mely tényezőkkel számítani kell annyival 
is inkább, mert a nép azon tévhitben van, hogy az úgy-
nevezett elállamosítás által megszabadul minden, az 
iskola fentartásából származó kötelezettség és tehertől, 
s mindig csak esetről-esetre, mint a magyar ember 
szokta, a saját maga kárán kénytelen megtanulni azt, 
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hogy az állam is csak az ő adóján tartja fenn az iskolát, 
s hogy az u. n. rállamia már csak a dolgok termé-
szeténél fogva is gyakran sokkal drágább, mint a volt, 
elég jó eredménynyel működött katholikus iskola: 
amiért nem ritka eset az, hogy a nép kellőleg felvilá-
gosítva, lemondván minden államosítási törekvésről, 
arra határozza magát, hogy inkább régi iskoláját hozza 
oly állapotba, melyben az állami közegek méltányos 
tudomásvétele mellett, mint katholikus továbbra is 
fennállhat. 

I t t van a kath. lelkipásztornak sok baja, de épp 
annyi alkalma szép érdemeket gyűjtő tevékenységre 
is. Buzdítani a népet, felvilágosítani azt igazi vallási 
érdekei iránt ; támogatni a jó tanítót és személyesen, 
mind az iskola gyakori látogatása, mind a hittanítás 
buzgó teljesítése által bizonyítani a népnek, hogy az 
iskola ügye nem kevésbé fekszik szivén, mint lelki-
pásztori teendőinek s kötelmének egyébb részletei, — 
ezek azon eszközök, melynek segítségével — hála és 
tisztelet az illetőknek — egyházmegyénk nem egy 
vidékén szép eredményeket értünk el s Isten segítsé-
gével még szebbeket remélünk. 

Látjuk ebből, hogy az ujabb kor alakulásai meny-
nyi felelősséget rónak a buzgó kath. lelkipásztorra, 
mennyivel fokozottabb éberséget és buzgóságot köve-
telnek tőle. így van ez az iskola, igy a házasság ki-
szolgáltatása terén is. 

így például, nagyon csalódnék, aki azt hiszi, hogy 
e tekintetben már eleget tett kötelességének, ha egy-
szerűen megesket mindenkit, a ki neki az állami anya-
könyvező bizonylatát bemutatja. Nem szükséges bő-
vebben fejtegetnem, hogy nem egy eset egyházi 
szempontból egészen más elbírálás alá esik, mint az 
állami törvény szempontjából, s épp ezért néha hosz-
szabb időt igénybe vevő tárgyalást igényel, amiért is 
a lelkipásztor urakat arra kérem, hogy az 1895-iki 
egyházmegyei körlevelek mellett kiadott püspökkari 
közös Pásztorlevelet, annak minden egyes rendelkezését 
ismét s ismét tanulmányozni s annak utasításai szerint 
eljárni szíveskedjenek, mert e törvények s azoknak 
mikénti keresztülvitele többi közt azt a veszélyt rejtik 
magokban, hogy a nép lassankint hozzászokik az egy-
házi esketést másodrendű dolognak tekinteni, melyet 
tetszése szerint el is hagyhat, mire neki az állami 
törvény teljes szabadságot enged. Mik lennének pedig 
következményei, nem csak vallási és közerkölcsiségi, 
de társadalmi téren is, ha a nép szivéből végképen ki-
veszne az a tudat, az a meggyőződés, hogy a házasság-
szentség, vallásának tehát egyik elengedhetlen, számára 
szentesítő malasztot szerző s biztosító ténykedése, mely-
nek meg — vagy meg nem köthetése felett oly változ-
hatlan egyházi törvények rendelkeznek, melyek őt, mint 
katholikus embert lelkiismeretben kötelezik; — minden-
ről elég szó esett akkor, mikor e törvények hozatalá-
ról tárgyaltak, amiért feleslegesnek tartom azokat itt 
ismételni, midőn szándékom csak az, újból és sürgősen 
arra kérni a telő egyházmegyei papságot, hogy e kényes 
kérdések tárgyalásában eddigi buzgó s körültekintő 
tapintatával eljárva, anyaszentegyházunk számára meg-

nyerni iparkodjanak azt s azokat, a mit s a kiket ma 
még megnyerhetünk. 

Mert kényes s nehéz a mi helyzetünk, szeretett 
testvéreim, a múlt és a jelen bizonysága ennek; a 
jövőben javulásra kevés a kilátás. 

De térjünk már mai gyűlésünk főtárgyára. 
A szt. Domokos egylet vagyoni állapotáról szóló^ 

hála a ngos s ftdő székeskáptalan gondos kezelésének, 
örvendetesen kedvező jelentésen kivül néhány, az 
eddigi alapszabályokon teendő változtatásokról is sze-
rezhetett a ftdő papság tudomást, melyeket az ez évi 
YI. számú körlevél utján közzé tétettem. 

E javaslatok részint azt czélozzák, hogy a ns. és 
ft. székeskáptalannak az alap kezelése körüli, mind-
nyájunk által legőszintébb hálával fogadandó fáradozá-
saiban, valamint rz alapítványi helyeknek odaítélésében 
ugy annak mint nekem, segítségül szolgáló központi 
bizottság létesíttessék, hangsúlyozom : segítségül szolgáló; 
mert tekintve a 26. §-ban mondottakat, az ott említett 
anyagi jótállást csak ugy várhatjuk a ngos és ftdő 
székeskáptalantól, ha az kegyes lesz az alapítványi 
tőkéket mint eddig, az összes egyházmegyei papságnak 
rég megszokott teljes megnyugtatására kezelni. 

Egy más javaslat, amire még ennél is több súlyt 
fektetek, mert a több évi tapasztalat ennek szükséges 
voltáról teljesen meggyőzött — azt czélozza, hogy 
ezen alapítványi helyeknek szaporítása mellett a szol-
gálati évek s tett befizetések és a nyugdíj összege 
közt bizonyos arány állapittassék meg, minek előnyös 
következménye az lenne, hogy az u. n. deficientia-
alap nagyobb mérvekben fog rendkívüli gyógyítási és 
egyéb segélyekre felhasználtathatni ; — mig egyúttal 
a csekélyebb dotatióju, tehát rendesen fiatalabb tag-
társaknak itt Yeszprémben tartózkodása egyéb tekin-
tetekből, nem ritkán éppen a nyugdíjazottak személyes 
érdekében is felette kívánatos. 

Egyéb javaslatok közül még a 3. §-ra is terelem 
a t. nagygyűlés figyelmét, melynek czélja a papság 
édes sajátjából megtakarított s összegyűjtött filléreit 
illetéktelen beavatkozások ellen biztosítani, s melynek 
elfogadását épezért is melegen ajánlom. 

Egyátalában — s ezzel akarom jelen megnyitó 
beszédemet befejezni: — azt hiszem, hogy valamint 
az előttünk fekvő javaslatot, melynek egyes pontoza-
taira legott előadandó figyelemre méltó megjegyzése-
ket vettem — ugy jelen gyűlésünkben hozandó minden 
határozatainkat egy czél, egy törekvés irányítja : meg-
öregedett vagy egyébként szolgálatképtelenné lett pap-
társainknak a tisztes megélhetést biztosítani, mire két 
eszköz kínálkozik : az adományoknak, mint eddig, szí-
ves és pontos befizetése és az ekként egybegyűlt 
tőkének helyesen gyümölcsöztető kezelése, mi mélyen 
tisztelt székeskáptalanomnak régi s elévülhetlen érdeme, 
amiért is annak az egész egyházmegye nevében tiszte-
letteljes köszönetet mondok. 

S ezzel a nagygyűlést megnyitom. 
A mély és maradandó hatást keltő eme szép 

szavakat lelkesen és hálásan fogadta az egybegyűlt 
papság. 
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Ezután következett a székeskáptalan jelentése az 
intézet vagyonának állapotáról. A jelentést Jánosi 
Ágoston cz. püspök őrkanonok terjesztette elő, meg-
világítva minden oldalról — az intézet pénzügyi 
állapotát. 

A jelentés után az elnöklő megyés püspök ur ő 
exczelentiája indítványára az egyházmegyei papság 
jegyzőkönyvileg megörökítendő hálás köszönetet szava-
zott a székeskáptalannak az intézet vagyonának pontos, 
gondos és gyümölcsöztető kezeléséért. 

Majd az uj alapszabálytervezet megvitatása követ-
kezett, a mely tervezet általánosságban s a vita alap-
jául elfogadtatott, — s részletesebb vita csakis azon 
§§-oknál indult meg, melyekhez az előbbi napon tar-
tott előértekezleten módosításokat ajánlottak. 

A vita higgadt és lelkes volt. Minden szónok sza-
vából az ügy iránti szeretet szólt ki. 

Megállapították, hogy a nyugdijasoknak húsz liely 
lesz fenntartva, a mely számot csakis közgyűlési hatá-
rozattal lehet leszállítani, vagy felemelni. 

A nyugdij-összeget a szolgálati évek számaihoz 
arányított fokozat szerint ekként állapították meg: 

a) 10 évi szolgálaton alul 1000 kor. ; 
b) betöltött 10 évi szolgálat után 1200 kor. ; 
c) minden következő, de teljesen betöltött öt év 

után 50 koronával nagyobb ; 
d) a 30 szolgálati éven tul minden betöltött 5 évben 

100 koronával több 1800 koronánál azonban magasabbra 
nem emelkedhetik. 

Majd a központigbizottságot alakították meg, melybe 
a lelkészkedő papságból a közgyűlés : Rőthy Mihály, 
Kaufman Gréza, Rosos István, PéUer Pál, Pados Lajos? 
Szldadányi József, Léránth Antal és Sebestyén Józsefet 
küldötte. 

Már közel jár t 1 órához az idő, midőn az elnöklő 
megyés püspök ur az ülést berekesztette -— s a tanács-
kozmányban résztvett kiküldötteket vendégszerető asz-
talához hivta. 

Két momentum volt, a mi széppé és emlékezetessé 
tette ezt a nagygyűlést ; — az egyik a főpásztori meg-
nyitó beszéd volt, melynek minden hangja a szerető 
sziv megnyilatkozása, a másik pedig a papságnak 
nemes öröme, melylyel ezt a reformot tárgyalta s 
magáévá tette. 

Lelki megnyugvással térhettek otthonukba ; szépet, 
nemeset cselekedtek. 

KATII. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Romániai magyar liitfeleink érdekében. *) 

Bukurestben a szt. József-székesegyház melletti 
fi nevelő-intézet szeptember hó kezdetével egy u j iskolai 
évbe lép. Ekkor történnek a nevezett intézetbe való 

*) Tisztelettel kérjük katli. laptársainkat ezen sorok szives 
á1 vételére. 1 Szerk. 
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ujabb fölvételek is. Mivel a bukuresti fő egyházmegyé-
nek összes hitközségeiben a magyarok képezik a katho-
liczizmus zömét s mindeddig még kevés otyan pap van, 
ki magyarul ért és beszél, ez okból a nevezett intézet 
magyarul beszélő gyermekeket is óhajt fölvenni, hogy 
a jövőben az eleddig érzett szükségleten segítsen. A 
bukuresti fi- és egyúttal papnevelő-intézet a tridenti 
szt. zsinat előírása szerint van berendezve s tulaj don-
képen az a czélja, hogy a főegjdiázmegye részére pa-
pokat é. p. misszionárius papokat neveljen. Épen azért 
csak olyan ifjak vehetők föl, kik jó katholikus család-
ból származnak, jámborsággal és tehetséggel igazolják 
az egyházi pályára való hivatottságukat s arra kedvvel 
és szeretettel lépnek. Az ifjaknak a német nyelvben 
ís jártasoknak kell lenniök. Az intézet tanítótestülete 
világi és szt. Benedek-rendi áldozó-papokból áll ; Horn-
stein érsek ez utóbbiakra bizta a mult év folyamán az 
intézet vezetését. Ha az egyházmegye anyagi helyzete 
nem is teszi az intézetbe való felvételt és ez abban 
való ellátást egészen ingyenesen lehetővé, mégis a 
fizetendő díjak oly csekélyek, hogy kevésbbé módos 
szülők is képesek a kiadásokat fődözni. Esetleges jelent-
kezések az intézet igazgatójához P. Raymund O. S. B. 
(Bukurest, Strada Fontánei 15.) intézendők, ki bármikor 
készséggel ad ez ügj 'ben közelebbi felvilágosítást és 
útbaigazítást. 

VEGYESEK. 
*** Kómából érkezett tudósítás szerint XIII . Leo 

pápa jelenleg ismét egy ujabb encyklikán dolgozik, a 
melynek tartalmáról csak annyit lehetett eddig meg-
tudni, hogy a pápa pápaságának negyedszázados év-
fordulójával van kapcsolatban. Ő szentségének jún. 
23-án adta át Mocenni bibornok és Bianchi pápai vés-
nök XIII . Leo pápasága 24-ik évének emlékérmét. 
Mindig Péter Pál napjára szokott elkészülni. Egyik 
oldalán: LEO. XIII . PONT. MAX. ANN. XXIV., a 
másikon: SEPULCHRVM. INNOCENTIO. III. IN. 
LATERANO. EXTRVCTVM. — olvasható. 

•— Yászary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur a következő levéllel tüntette ki a buda-
pest-terézvárosi irgalmas nővérek próféta-utezai nevelő-
intézetének főnöknőjét, H ahn Mária testvért, a ki 
Stieber A^incze apát-plebános üdvözlő beszédének ha-
tása alatt ünnepelte főnöknői működésének ötvenéves 
ritka évfordulóját : ,.Nagytisztelendő főnöknő! Most 
értesültem arról, hogy Nagyontisztelendőséged ötven-
éves főnöknői jubileumát ünnepli e napokban. Nagy 
örömemre szolgál e hir, mert ez a hosszú ötven esz-
tendőn jó Istennek kegyelméről és Nagyontisztelendő-
ségednek érdemekben gazdag, áldozatkész és áldásos 
működéséről tesz fényes tanúbizonyságot. Midőn ezért 
legjobb üdvkivánataimat fejezem ki, őszintén kivánom, 
hogy Isten dicsőségére üdvös tevékenységét még 
sokáig fotytathassa. Buzgó imáiba ajánlottan. Balaton-
Füred, 1901. junius 26. Kolos s. k.> bibornok, herczeg-
primás, érsek." 

— Mily felfordult világot élünk, mutatja Olasz-
ország példája. Ott bizonyos a munkásokat a kormány és 
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soczializmus karöltve csak azért üldözi, mert ragasz-
kodnak a kath. valláshoz. Az „Avanti" czimű soczia-
lista lap védi az üldözés ellen a kath. munkásokat, de 
egyúttal a következő nyilatkozattal sértegeti a kath. 
vallást : ..A katholikusok nem érdemlik meg a közbe-
csülést (sic), mindazonáltal meg kell engedni nekik, 
hogy a köztörvények oltalmát élvezzék". Az egyik kezé-
vel véd, a másikkal üt. Egyébiránt ez Krisztus urunk 
vallásának megjövendölt sorsa. Öt is üldözték, minket 
is üldöznek. Nem is volnánk Krisztus tanítványai, ha 
ez nem igy volna. 

— Káté-kongresszus lesz 1902. szeptember havá-
ban Piacenzában az ottani püspök elnöklete alatt. Ez a 
káté-kongresszus már a második ilynemű kongresszus 
Piacenzában. Az első 12 év előtt volt Capecelatro bi-
bornok és Scalabrini püspök elnöklete alatt. Czélja a 
káté-kongresszusnak a hittanítás emelése Olaszország-
ban. Bizonyára akad valaki hazánkban, a ki ez olasz 
káté-kongresszusnak időt és munkát fog szentelni. 

— Két nevezetes conversióról kapott hirt Lon-
donból a milanói „Osservatore Cattolico" : az egyik 
miss Arabella Godard hegedüművésznőé, a másik 
Mudge Tamás dré. A conversiók növekvő arányban 
egyre folynak. 

— A Jézustársaságiak kalocsai fögymnasimnában 
jún. hó 27-én tartották meg az évzáró ünnepélyt, 
melynek megkezdése előtt P. Bányih Ignácz sz. misét, 
Császka György érsek ur pedig Te Deumot tartott a 
tanulóifjúsággal és az érdeklődő szülőkkel zsúfolásig 
telt Jézustársasági templomban. 

— A bécsi szent István-napi ünnep szónoka. A 
folyó évi augusztus hó 20-án Bécsben a kapuczinu-
sok templomában tartandó szent István-ünnepélyénél a 
szent beszédet Jozy its János dr pécsegyházmegyei ál-
dozár, bonyhádi plébános fogja tartani. 

— A katholikus egyetemi internátust, mely az 
elmúlt iskolai év elején njúlt meg a katholikus egye-
temi hallgatók Szent-Imre-Egylete mellett, a jövő tanév-
ben kibővítik. Ajánljuk a hézagpótló intézményt a 
szülőknek, kik amugv is aggodalommal bocsátják fiaikat 
a fővárosba egyetemi tanulmányaikra s kiknek mindig 
gondot okoz, vájjon gyermekük megbízható helyre jut-e ? 
Az internátusban az egyetemi ifjak megfelelő felügye-
let és fegyelem alatt álló otthont találnak s mérsékelt 
áron nyernek teljes ellátást. Bővebb félvilágítással szol-
gál az internátus vezetője, dr Glattfelder Gyula, a buda-
pesti központi papnevelő tanulmányi felügyelője. 

— A veszprémi egyházmegyében Kauzli Dezső 
kanonoknak szentszéki ügyészi és advocatus pauperum 
tisztségében utódjává Kiss Arisztid theologiai tanár, 
a papnevelő intézet aligazgatójává pedig dr Pályi József 
székesegyházi karkáplán neveztetett ki. 

— Pécsett f. hó 1-én Schultz Imre tanitóképezdei 
tanár 30 évi szolgálatának jubileumát ünnepelték meg 
a jubilánst és önmagukat megtisztelő nemes buzgó-
sággal. 

— Az üresedésben levő 3 püspökség betöltésének 
ügyét érinti a győri „D. H.u-nak az a jelentése, hogy 
a győri püspökségre gr. Széchényi Miklós pazmaneumi 
kormányzó van első helyen jelölve s kineveztetése a 

másik két püspökség betöltésével együtt szeptemberre, 
a választások előtt várható. Vederemo. 

— Zomboiból jun. 24-én nagy küldöttség járt 
Kalocsán Császka György érsek urnái. Kérelmük az 
volt, hogy a hitközség pénztárának feleslegéből 20,750 
koronát és a templom berendezésére eddig összegyűlt 
5000_ koronát a templomépítés czéljáira használhassák 
fel. Ö exja nemcsak kérelmöket teljesítette, de 1902-re 
sajátjából ujabb 20,000 koronát ígért meg a jelzett 
czélra, a melyre már eddig 41,500 koronát áldozott. 

— Egyházzenei pót'anfolyam kántorok szánnirn. 
A bibornok herczegprimás ur engedélyével és anyagi 
támogatásaival f. évi julius első hetében Kersch Ferencz 
esztergomi főszékesegyházi karnagy Cziczka Sándor sel-
meczbányai néptanító rendezésével kántorképző pót-
tanfolyamot tartanak Selmeczbányán. Ezen tanfolyam 
czélja az egyházi zene és ének bemutatása és fejlődé-
sének előmozdítása. Eszméje a két év előtt Pécsett 
tartott caeciliánus kongreszszuson lett megpendítve. A 
tanfolyam előadásai harmoniumok és orgonák felhaszná-
lásával lehetőleg gyakorlati mederben fognak mozogni. 
Minden résztvevő megtalálja az őt illető részt. Kersch 
Ferencz előadja az összes kántori teendőket. Bemutatja 
az egyházi népének harmonizálását, az orgonajátékot 
és a legszükségesebb zenei elméletet; Glatt Ignácz 
pécsi székesegyházi karnagy a koráiisról, Kovács Sán-
dor dr, temesvári theol. tanáraz egyház-zenei liturgiából 
fog tartani előadásokat. — Előadás után foglalkozás a 
hallgatókkal. A kurzus julius első hetében, kedd reg-
geltől péntek estig tart. A részvétel teljesen díjtalan 
és semmi kötelezettségekkel sincs összekötve. A részt-
vevők kedvezményes vasúti jegyet kapnak, azonkívül 
biztosítva van ingyen lakás és napi 80 krajczárért (1 
kor. 60 fill.) teljes ellátás. A tanfolyam végeztével 
minden résztvevő kap egy nagyobb egyházzenei művet 
aj ándékképpen. 

— A budapesti Szeut-lstván-bazilika belső beren-
dezésének munkálatai serényen folynak. Nap-nap után 
szedik szét az állványokat, amelyek mögül mindenhon-
nan egy-egy művészi alkotás tűnik elő. Ujabban a 
szentélyben Benczúr Gyula festőművésznek öt gyöi^örii 
mozaik-képét helyezték el. A mozaik-képek, melyek 
Salviatti velenczei műtermében készültek, nagyság és 
művészi kivitel tekintetében jelenleg páratlanul állanak 
Európában. A keleti két bejáró fölé is beillesztették a 
mozaik képeket. A tympanon mozaikjai Ebner Lajos 
festőművész vázlatai után szintén Salviattinál készültek. 
Az egyik kép azt a jelenetet mutatja, midőn Krisztus 
átadja szent Péternek a mennyország kulcsait ; a másik 
szintén Krisztust ábrázolja, amint széjjel küldi tanít-
ványait a világba, hogy tanait hirdessék. A templom 
gyönyörű márvány padlózatát, mely tisztán hazai már-
ványból készült, már teljesen lerakták és most folyik 
a csiszolás munkája. Igen előre haladtak a kupola 
alatti részszel is. Jelenleg a kupola három pillérét 
diszitő, oszlopzatos fülkéknek elhelyezésén dolgoz-
nak. A fülkékbe, díszes szobrászati munkákkai, szent 
Erzsébet, szent László és szent Gellért szobrait fogják 
elhelvezni. A negyedik pilléren lesz a szószék, melynek 
művészi díszítését ifjabb Yastagh György mintázata 
alapján fehér márványból faragják ki. Ezenkívül most 
dolgoznak az oltárok és az orgona-szekrény tervein. A 
templomban a főoltáron kivül, melynek modelljét, tanul-
mány czéljából, a szentélyben fából felállították, hat 
mellékoltár lesz. Az oltárokat pályázat utján fogják 
munkába adni. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Bre^'nay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. 2sagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

.jPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora Nos interim grati animi Nostri pig nus, tibi et i is, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. " 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A kassai egyetem visszaállítása. — Egyházi Tudósítások, f Kovács Simon. — B u d a p e s t i -
Imádkozás elrendelése Magyarországban a pápáért . — K a s s a : A hitoktatók. — K ó m a : Az unitusok hierarchiája és népessége, 
— Kath. Autonomia. A 27-es bizottság módosított szervezeti tervezetének méltatása. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Az esztergomi 

érseki kisdedóvónő-képző intézetbe való felvétel szabályai. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 

LEONE. 

fUgr F e l h í v á s e lőf izetésre. 
Mindenekelőtt hálát aclunk a jó Istennek, hogy 

ezt a l apo t a, hatvanadik évfolyam második feléig feljutni 
engedte. Kegyelme, esedezünk, ne hagyjon el a további 
munka folytában sem. A jelen év második felében nagy 
ügyek fognak lapunkban napirenden maradni, illetve 
u j megvitatás alá kerülni : Bituale-kérdés, autonomia, 
u j kath. egyetem, a budapesti egyetem reformja, az 
egyetemi hitszónoki állás betöltése, a ilittudományi kar 
tanulmányi szervezetének a legkiválóbb katholikus 
egyetemek szinvonalára emelése, a nevelés és oktatás 
saecularisatiójának, divatos néven államosításnak vesze-
delme, az ország keresztény jellegének teljes visszaví-
vása, kongrua stb. stb., mind oly életbe vágó kérdések, 
melyek iránt minden katholikusnak, különösen minden 
papnak nagy érdeklődéssel kell viseltetni. Eégi elő-
fizetőinket teljes tisztelettel és bizalommal arra kérjük, 
hogy a lap olvasóközönségét gyarapítani segítsenek. Az 
előfizetés módja a lap homlokán olvasható. 

A szerkesztőség. 

A kassai egyetem visszaállítása. 
Az elmúlt félévnek egyik legkiválóbb ese-

ményét kétségkívül a kassai egyetem vissza-
állításának érdekében megielent„Emlékkönyv"*) 
képezi. 

*) A KASSAI EGYETEM. Emlékkönyv. í r ták és 

Ez az „Emlékkönyv" kézzel foghatóan 
bebizonyította, hogy Kassa, felső Magyar-
ország fővárosa, minden tekintetben érdemes-
arra, a miért mozgalmat indított, t. i. hogy 
az egyház és az állam neki régi egyetemének 
visszaállításában ós kornnk sokoldalú kultu-
rális szükségleteihez mért felszerelésében segít-
ségére legyenek. 

A mozgalom, tudjuk, honnan indult kL 
Ismerjük a férfiút, a ki a per eminentiam 
kulturális városi jelleggel biró Kassa aspirá-
czióját gondolatba foglalta és annak életrevaló 
kifejezést adott. Ez a férfiú, a kinek nevét 
már ez az egy te t te örökké emlékezetessé 
teszi Magyarország művelődésének történeté-
ben, Takáts Menyhért dr, a jászóvári premon-
trei rend jelenlegi praelátusa. Az, hogy a 
nagyérdemű premontrei rend Kassán egy 
régibb intézmény, a k assai konviktus vissza-
állításával már beigazolta restauráló erejének 
nagyságát és megbízhatóságát, igen kedvező 
auspicium arra nézve, hogy testvéri szövet-
ségben a kassai püspöki székben és egyház-
megyében élő szellemi fenköltséggel és lelke-
sültséggel, a magának a kassai egyetemnek 
visszaállítására irányuló mozgalom is sikerre 
fog vezetni a jászói praelátus nemes és alkotó 
erőtől duzzadó agitácziója folytán. 
kiadták Kassa szab. kir. város tanférfiai. Kassa, 1901.^ 
lex. 8. 319 1. Alább ismertetjük. 
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Taká t s Menyhért dr prae lá tus úr, ismer-
vén a „viribus unitis", az egyesült erőkben 
rejlő ha ta lmas tényezőjét az alkotások meze-
jének, nem az elméleti eszmefej tegetés te rén 
kezdte , hanem az erők összegyűjtésével egy-
szerre és azonnal a t e t t ek mezejére lépet t ki. 
A kassai t aná rok körében ki tűz te czélul azt, 
a mi mindnyájuk lelkében, mint hő vágy 
lappangot t : liogy a kassai egyetemet vissza leli 
állítani. Ez t a czélt, min t ébresztő szózatot, 
nyomban kihirdet te az országos tanár-egyesület 
hivatalos lap jában is. így le t t a kassai egye-
tem visszaáll í tásának eszméje és ügye gyors 
f u t a m b a n országos érdeklődés és meleg kívá-
na lom tá rgyává . 

Az, a min a kassai egyetem visszaállítá-
sának lehetősége és szükségessége alapszik, monu-
mentál is stílben és a rányban van bemuta tva és 
igazolva a kassai íő- és középiskolai t aná rok 
által imponáló tudással szerkeszte t t és k iadot t 
„Emlékkönyvében , melynek ta r ta lma , röviden 
a következő. Lehet a kassai egyetemet vissza-
áll í tani; mer t Kassán minden föl tétel meg-
van, illetve előteremthető, a mi a magyar 
ku l tú ra mai szükségleteinek megfelelő tudo-
mány-egyetem alapí tásához és fenntar tásához 
szükséges. Kell a kassai egyetemet visszaállí-
tani ; mer t mig az m a g a is visszaállí tásért 
kiált , addig másfelől a magya r tudományos 
-élet, a magyar ku l tú ra fejlődése és ter jedése 
hangosan és egyre sürgetőbben követeli a 
különféle, kivált világi szakokra nézve végze-
tes egyetemi czentral izáczió és összezsuf'olás 
megbontásá t , a mire nézve még a kolozsvári 
egye tem feláll í tása sem hoz ta meg a meg-
nyug ta tó megoldás á ldását a magyar közvé-
lemény számára, mely szakadat lanul sürgeti 
az ő u. n. felekezet len részében egy ha rmadik 
egye temnek felállí tását, a vallásápoló hitbuz-
galmi részében ná lunk katholikusoknál egy 
katli. egyetem szervezését, protes táns a tyánk-
fiainál pedig a debreczeni főiskolának prot. 
tudomány-egyetemmé való kifejlesztését. 

Belgium és Németalföld együt tvéve sem 
közelít ik meg Magyarország népességének 
nagyságát , és e két kis ország ku l tú rá j ának 
mégis má r 9 tudomány-egyetem áll szolgála-
tában. Magyarországban két tudomány-egye-
t e m szellemi szükölködést s nem egy tekin-
t tetben, különösen az i f júság nevelése tekinte-

tében, nagy erkölcsi Ínséget és nyomorúságot 
je lent , Belgiummal, Németalfölddel, sőt vala-
mennyi nyugoteurópai országgal szemben. 

Mél}r t isztelet tel és hálás elismeréssel adó-
zunk t ehá t a kassai egyetem visszaállí tásának 
ügyét lelkesen felkaroló és gondozó tényezők-
nek, melyeknek sorából a jászói premontrei 
rend mellé a testvéri szeretet és ügybuzgóság 
tel jes erejével kell kiállnia a kassai és a szom-
szédos egybázmegyék magas művel tségű és a 
lelkiekben f á radha ta t l an papságának is. 

Hogy az egyháznak e teljes erővel való 
sikraszállása a kassai egyetem visszaállítása 
érdekében lehetővé és mihamarább örvendetes 
t énynyé vá l l j ék : mindenek előt t a katli. egy-
háznak a visszaáll í tandó kassai egyetemhez 
való viszonyát kell teljes és t iszta világosságra 
j u t ta tn i . 

„Clara pacta , boni amici." A kassai egye-
t em visszaáll í tásának munká jában , mint köz-
reműködő, három főtényező van számba véve : 
a katli. egyház, és pedig legközvetet lenebbül 
a kassai egyházmegye és a jászóvári prémontre i 
rend ; azu tán másodszor Kassa városa ; végül 
harmadszor a magyar állam, főleg a bölcsé-
szeti ka r dotácziójával. 

Tudni kell s meg kell állapítani előzete-
sen e három tényező befolyásának rendszerét az 
egyetem életére. A katli. egyháziak részéről 
nagy gyengeség jele volna és az előrelátás és 
gondoskodás nagy hiányára m u t a t n a az, lia bele-
mennének egy kétségtelenül minden izében 
katliolikus volt egyetem teljesen dekatholizál t 
fe l támasztásába , vagyis lia a decliristianisatio, 
az uj pogányság i rányában haladó modern 
állami ha ta lomnak segítenének melegágyát 
létesíteni az elkereszténytelenítés továbbfejlesz-
tésére. 

A budapest i egyetem szomorú esete muta t j a , 
hogy mit mivel a modern állam egy-egy katlio-
likus a lapí tványra fek te te t t iskolával, hogyha ő 
abban tel jesen szabad kezet nyerhet . At tól az álla-
pottól, hogv ot t a katholiczizmus elvégre csak 

! tiirt, sőt üldözött , mer t folytonos mellőzésekkel, 
! kiszorításokkal és boszantásokkal zakla to t t 

tényező sorsára jusson, akassai egyetemet jó eleve 
már a visszaállítás kezdetén világosan és határo-
zot tan meg kell óvni és őrizni. 

Készletekbe nem bocsátkozhatunk, nem 
is fe ladatunk, nem is illik hozzánk, levén a 
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kassai egyetem ügye egyházi részről oly kezek-
ben, a melyek tel jes garancz iá t n y ú j t a n a k ar ra 
nézve, liogy a mel lőzhetet len kathol ikus érde-
kek épsége a kassai egyetem — ad ja Is ten 
mihamarább megvalósuló — visszaáll í tásában 
sértet lenül lesz megóva és ol talmazva. 

Csakis a kassai egyetem visszaál l í tásában 
nyilvánuló katholikus akczió terjedelmének legszél-
sőbb határait t a r t j uk köte lességünknek néhány 
ősi ha tá rkőre való r ámuta t á s sa l megvilágítani . 

Magyarország tö r téne tének t anúsága szerint 
a nemzet vallási életében ké t férfiú já tsz ik oly 
döntő és irányító szerepet, a milyen az égi 
testek vi lágában csak a napo t illeti meg. Ket-
ten mozga t j ák és vi lágí t ják be mennyei vilá-
gossággal a magya r nemze t vallási é le tének 
v i lágá t : szent I s tván és P á z m á n y Pé te r . A m a z 
keresz ténynyé t e t t e a magya r nemze te t ; emez 
e nemze t többségét visszahódítot ta az ősi m a g y a r 
kereszténység, a kathol iczizmus kul tuszának. 

A többi, vallásilag és nemzet i leg össz-
hangzóan számba vehető, kiválóbb embereink, 
ezer év köréből véve sok százan és sok ezeren, 
nagyságuk és befolyásuk különféleségei szerint 
e ké t nap vi lágának s ker ingető, vonzó és taszi tó 
erejének ha tása körében éltek és mozogtak, 
élnek és mozognak, íognak élni és mo-
zogni. Az ebből a nagy keresztény és katho-
likus világkörből való kilépés Magyarország 
szellemi vi lágrendjének tel jes fe lbomlását jelen-
tené. 

Mi következik mindezekből? 
Az, hogy ka th . ember soha és semmi kö-

rülmények közöt t nem állhat be, keresztényi 
mél tóságának megalázása , istenfiui dicsőségé-
nek meggyalázása nélkül, a dechristianisatio, 
a dekatholizáczió szolgálatába, bármily tetsze-
tősek és kecsegte tők legyenek a csábitó körül-
mények. 

E tekinte tben, elméleti leg véve a dolgot, 
tévedni t a lán alig is lehetséges. Gyakor la t i lag 
azonban nincs kizárva a tévedés lehetősége, 
a mai világban, jó sokakná l ; de hogy a kas-
sai egyetem visszaáll í tásának egyházi tényezőinél 
ez tel jesen ki van zárva, az t legjobb meggyő-
ződéssel mer jük állítani. 

Es éppen ezért l á t juk a kassai egyetem 
visszaáll í tásának ügyét, o t t a hol az van, jó 
kezekben. Tehát , csak előre! * 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

IK O V Á C S S I M O N . 

1844 - 1901. 

Mély részvéttel adunk jelentést a gyulafehérvári 
székeskáptalan egyik oszlopos tagjának, ngos és ft . 
Kovács Simon theologus-kanonoknak f. hó 2-án bekö-
vetkezett hirtelen elhunytáról. A boldogult, Pázmány 
Péter bécsi intézetének neveltje, valamint a lelkipász-
torkodás, úgy különösen a papnevelés terén, papi szel-
lemének buzgó munkásságával hervadhatatlan érdeme-
ket szerzett. Igazán elmondhatni jóságos lelkéről hogy 
szomorúságot csak egyszer okozott életében, -— halá-
lával. Ny. b. 

Budapest, júl. G. Imádkozás elrendelése Magyaror-
szágban a pápáért — pápaságának negyedszázados-
évfordulójához való közeledése alkalmából. 

Az első, ki főpásztoraink közöl a közimákat ez. 
alkalomból elrendelte, gr Csáky Károly Emmánuel váczi 
püspök ur. Különös örömünkre szolgál, hogy főpásztori 
rendeletét e helyütt szórói-szóra közölhetjük, a mint 
következik : 

Cum Sanctissimus Dominus LEO XIII . in summa 
senectute quoque sospes et incolumis, iam non longe 
sit ab eo, ut videat annos Petri, suapte intelligitur, ut-
ad efflagitandum hoc divinae Providentiae beneficiumr  

communia concurrant catholicorum in toto orbe terra-
rum studia et conamina. 

Instar medii aptissimi occurit ad consequendum 
hunc finem saluberrimum, ut preces supplicationesque-
Deo conservatori publice ubique gentium hant atque 
instituantur, aliisque piis operibus conjungantur, n a n u 
„Bona est oratio cum jejunio et eleemosyna magis, 
quam thesauros auri recondere, quoniam eleemosyna a 
morte libérât, et ipsa est, quae purgat peccata, et fa-
cit invenire misericordiam et vitam aeternam" (Lib.. 
Tobiae c. XII . 8. 9.). Eapropter praesentibus, pro 
Dioecesi mea dispono, ut ab his perceptis omnes sa~ 
cerdotes, — ratione rubricarum — sumant in missis 
tum publicis seu solemnioribus, tum privatis collectam 
pro Papa, eamque pro incolumitate gloriosissime re.-
gnantis et Ecclesiam Dei sapientissime gubernantis 
Christi in terris Yicarii, devota mente offerant et sacri-
ficent. Curiones sacri insuper, occasione concursus-
populi, imprimis vero diebus Domini et festivis, post: 
sacrum et litanias absolvant cum fideli populo Pa t e r 
et Ave cum versiculo et Oratione, praemissis lingua 
vernacula his verbis : 

Hogy dicsőségesen uralkodó Szentséges Atyánk 
XIII . LEO pápa, pápaságának 25 éves jubileumát a 
ker. kath. anyaszentegyház javára és jólétének előmoz-
dítására lelki, testi épségben megérhesse, kérjük az élet. 
Urát mondván : Miatyánk, Üdvözlégy Mária, —- azután, 
folytatólag : 

Uram hallgasd meg könyörgésünket. 
Es a mi kiáltásunk jusson elődbe. 

2* 
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Könyörögjünk. 
Ur Isten, minden hivek pásztora és kormányzója, 

tekints kegyesen szolgádra XIII . Leo pápára, kit anya-
szentegyházad pásztorává rendeltél, adjad kérünk, hogy 
azoknak, kiknek előjárója. javát szóval s példával elő-
mozdítsa és a reá bizott nyájjal együtt az örök életbe 
«eljusson. Amen. 

Vácz, 1901. junius 17. 
Károly Emmanuel s. k. 

püspök. 

Kassa, jún. 29. A hitoktatók. — 
Örökös a sopánkodás, hogy rosszak a gyerekeink. 

Hosszak? Persze ; hogyrosszak! Otthon a cseléd neveli 
őket, vagy az utcza ; az iskolában pedig a tanitó ur 
földrajzot, vegytant és hármasszabályt töm a nebuló 
fejébe. A cseléd rendesen romlott lelkivilágával hódítja 
meg a gyermeket, az utcza ezer alkalmat kinál a külön-
féle elméletek praktikus befogadására, az iskola pedig 
abszolúte nem törődik a gyermek lelkével. Ha jól tudja 
az arányok tanát és a levegő összetételét, képesköny-
vet és aranyat kap, mit aztán a legutolsó tényező : a 
szülő örömmel vesz tudomásul. S aztán a csemete, ha 
•ötödik gimnázista, monoklival jár a korzón és nagyobb 
-svihák, mint sok felnőtt férfi. S mindez csak azért van, 
mert a gyermekben a föl sem keltett vallási és erkölcsi 
ideálokat nem engedik kellőképen kifejleszteni az isko-
lában. A hitoktató csak kétszer találkozik tanítványai-
val az iskolában. Ugyan mit faraghat belőlük az a 
szegény ember, mikor hatvan, hetven gyermek is van 
a gondjaira bizva egyetlen egy osztályban? Bizony 
semmit. Ha szekundát ad a vásott gyermeknek, az 
apja bepanaszolja a hitoktatót, hogy az ő szerelmes, 
rendkívül okos és lángeszű fia megbukott a hittanból. 
S legtöbbször előre terrorizálják a hitoktatót, hogy vala-
hogy buktatni ne merészeljen. 

Mindezeket látva, elszomorodik az ember szive. 
Különösen rosszul esik az a komoly és megfigyelésre 
'méltó dolog, hogy ez ig}T megy szakadatlanul az isko-
lákban. Horderejét és roppant fontosságát minden ember 
érezheti, mert hisz a társadalom összes fonákságai arra 
vezethetők vissza, hogy az elemi iskolákban keveset 
törődnek a gyermek lelkével. 

S noha mindenki látja, tudja a bajokat, véghetet-
lenül bántó dolog, hogy az iskolákban a hittan tanítást 
szinte utolsónak, a hitoktatót pedig mindig és minde-
nütt a legutolsónak tartják. Se az állam, se a város 
nem tartja többi tanközegeivel egy rangban levőknek 
a hitoktatókat, ezen sérelmes eljárás ellen jogosan föl-
szólalhatnak a hitoktatók, de vájjon ki fog ebben gaz-
dájuknak szegődni? Ki fogja árva ügyüket pártul fogni? 
Alighanem a jó Isten és senki más. 

A hitoktató is egyike azon gazdátlanoknak, a kik-
nek osztálytanító, igazgató, elüljáró, tanács, iskolaszék 
és ki tudja még kicsoda, mind parancsol, de ha kérése 
van, vag}- panasza is, senkije sincs, akár Konstantiná-
pol}"nak az utczáin kóborolna. Mi természetesebb hát, 
ha ilyen árvá a hitoktató, csak még árvább lehet ügye 

•és hitoktatása. 

Ug3ran-ugyan, nem lehetne-e már egyszer ezt az 
annyira fontos ügyet, a hitoktatást szervezni, rendezni ? 
Fontos a dolog, hitéletünk megteremtésében, apostoli 
munka, melyre lelkünk-szivünk minden buzgóságával, 
lelkiismeretünk teljes felelősségével kell fordítanunk 
minden gondunkat s erőnket. Xehéz azért egykor a 
számadásunk. Yajjon hogy állunk meg Isten ítélőszéke 
előtt lelkünk e nagy terhével? 

Tekintélyt hát a szent ügynek ! Tekintélyt a val-
lástanitásnak, de tekintélyt első sorban is a papnak, 
hitoktatónak, ki nehéz, fáradságos munkájával van 
hivatva ellensúlyozni a liberalizmus lélekölő, kárhozatos 
tanításait. 

Kassán állítólag rendezve van a községi iskolákban 
a hitoktatók ügye. De hogy? Ugy kérem szeretettel, 
hogy az akadémiai végzettséggel biró hitoktatónak annyi 
fizetése van, mint az I. osztályú írnoknak, vagyis évi 
700 frt ja. Azt hisszük, hogy Kassa városa nemeskeblü 
patronátusa ezt az ügyet minél előbb rendezni fogja. 

F. 

Róma, jún. 28. Az unitusok hierarchiája e's né-
pessége. — 

Az Annuaire pontifical" és „G-erarchia Catto-
lica" 1901. évre kiadott adatai nyomán az apostoli 
szentszékkel egyesülésben lévő különféle rítusok állása 
a következő : 

Örmény rit us: 1 patriarka, 2 érsek, 16 püspök, 
348 világi, 46 szerzetes pap, 200 templommal és kápol-

] nával, 105,000 hivőt gondoz. 
Kopt ritus: 1 patriarka, 2 püspök, 30 pap, 20,000 

hívővel. 
Egyesült román ritus: 1 érsek (a balázsfalvi), 3 

püspök (nagyváradi, szamosujvári, lugosi) 1652 világi, 
140 szerzetes pap, 1822 templom és kápolna, 1.049,395 

! "hivő. 
Egyesült ruthén ritus: 1 érsek (Lemberg) 5 püspök 

(3 püspökséget, a chelmit, minskit, suprasliait Orosz-
ország feloszlatta, megsemmisítette) 3 millió hívővel, 
3220 világi, 218 szerzetes papsággal, 4297 templommal, 
illetve kápolnával. 

Egyesült melchita ritus: 1 patriarka, 3 érsek. 9 
püspök,. 127,300 hivő, 230 világi, 1900 szerzetes pap-
sággal, 388 templommal és kápolnával. 

Egyesült szyr ritus: 1 patriarka, 3 érsek, 6 püspök, 
22,700 hívővel, 50 világi, 45 szerzetes pappal, G0 tem-
plommal és kápolnával. 

Egyesült szyr-chald ritus: 1 patriarka, 2 érsek. 9 
püspök, 69.200 hivő, 173 világi, 79 szerzetes pap, 178 
templom és kápolna. 

Szyr-maronita ritus: 1 patriarka, 6 érsek, 2 püs-
pök, 300,000 hívővel, 300 világi, 350 szerzetes pap-
sággal, 300 templom és kápolna. 

Szyr-malahari ritus : 3 apostoli vicarius, 300.000 
hívővel, 465 világi, 70 szerzetes pappal 300 templom 
és kápolnánál valamivel több. 

Az ethiops-kopt vagyis abysslniai-kopt rítusnak még 
hierarchiája nincs visszaállítva. 25,000 lélek ily ritusu 
hivő a lat. szert, abyssiniai apostoli vicarius hatósága 
alatt él. 
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Az egyesült bolgár ritus hasonló körülmények kö-
zött él. Nincs saját hierarchiája. Egy latin szertartású 
érsek, mint administrator kormányozza, a Thraciában 
körülbelül 3500, Macedóniában körülbelül 11,000-en 
levő egyesült bolgárokat, 2 apostoli vicariussal, 80 
pappal. 

A 3 említett oroszországi egyházmegyén kívül, a 
melyeknek lakossága latin egyházmegyék lakosságához 
van számítva, körülbelül még vagy 50—60,000 külön-
féle ritusu katholikus él a latin szertartásuak közt szét-
szórva, ugy hogy az egyesült keleti rítusok híveinek 
összes száma, 6 patriarka, 78 érsek és püspök kormány-
zása alatt, 5 milliónál valamivel többre rug, mely szám-
ból 4 millió körül esik a ruthén és a román nyelvű 
rítusra Ausztria-Magyarországban, és igy az unió gócz-
"pontjának tulajdonképp Magyarország tekintendő Ausz-
triával egyetemben. Az unió 6468 világi és 1138 szer-
zetespapságábólós 7545 templomából, illetvekápolnájából 
az óriás többség, u. m. 4893 világi, 358 szerzetes pap, 
és 5171 templom vagy kápolna, Magyarországra és 
Ausztriára esik. 

Az angol protestantizmusból történő naponkinti 
áttérések nyugaton, és keleten az unió terjedése a schis-
mával szemben, — ime, e tények állandó tanúságai 
Róma, az egyházi középpont vonzó erejének és a kath. 
egyház minden emberi számítást felülmúló fensőbbsé-
gének. 

Kelet felé a sokféle schismával és haeresissel 
szemben csak az kár, hogy az unitusok nem bírnak 
elég templomot és kápolnát előállítani. Sok helyen 
szabad ég alatt, esőben és hóesés közben lehet csak 
bemutatni a szent miseáldozatot missionáriusainknak, 
vagy legjobb esetben szegényes viskókban és más a schis-
matikusok részén vonzódást nem keltő zugokban. Es 
e miatt még az a veszély is fennforog, hogy a gazdag 
angol és amerikai protestantizmus pénzével vallási 
ragyogást varázsol elé, mely kelet népeit elbűvöli s az 
igaz hit felé vezető uton megtéveszti. 

A kinek Isten anyagi javakat bocsátott rendelke-
zésére, ezen a téren nagyon-gyümölcsözően helyezheti 
el azokat. Az egyesült keleti rítusok segélyezése, 
kivált a hanyatló Törökország területén, igazán gond-
-viseléses eljárás. 

K A T H O L I K U S Â ï ï T O N O I v l I A . 

A 27-es bizottság módosított szervezeti, tervezetének 
méltatása. 

Az itt következő czikkelyt eme bevezető sorok 
kíséretében kaptuk közlés végett: „A mennyib.en 
az eljárást nem méltóztatnék szokatlannak találni: 
bátorkodom tiszteletteljesen megkérni Nagyságúdat, 
miszerint az ügy érdekében az ide zárt czikket, nem 
mint átvett czikket, hanem mint ezennel általam békül- j 
jdöttet a „Religio"-ban is közölni méltóztassék.1-

A. becses czikkely javított szövege ez: 
1. Komoly munka és beható megfontolás ered-

ményével állunk szemben. Ugy a módosított szervezeti 
szabályzati tervezet, mint az azt kisérő s az orsz. kath. 
gyűléshez í. é. május hó 20-án tett eziránti előterjesz-
tés ékesen hirdetik, hogy a 27-es bizottság csakis oly 
kath. „önkormányzati szervezethet kontemplál, a mely 
az isteni intézményü kath. egyház „hierarchikus kor-
mányzati rendszerébe" be legyen illeszthető. — Erre 
vallanak mindenekelőtt az előterjesztés következő kijelen-
tései : „A püspökök az önkormányzatban nem foglal-
hatnak el más állást, mint a minő őket az egyetemes 
egyházban megilleti. Ez az önkormányzat katholikus 
mivoltának a lényege", és: „Ezért vonul az egyház-
megyei hatóság jóváhagyása aranyfonalként javasla-
tunkon keresztül." — S ez igy van jól. 

Mert ahol nem azok kormányoznák az egyházat, 
akikre azt Krisztus Urunk bizta: ott Krisztus Urunk 
egyházáról nem lehetne szó. — Innen van az, hogy XIII . 
Leo pápa ő szentsége is „Sapientiae christianae" kez-
detű apostoli körlevelében, félreérthetienül kijelenté, 
hogy: „Christianae rei administratio proxime et secun-
dum Pontificem romanum ad Episcopos pertinet : qui 
scilicet quamquám pontificalis fastigium potestatis non 
attingunt, sunt tarnen in ecclesiastica hierarchia veri prin-
cipes : cumque singulas Ecclesias singuli administrent, 
sunt quasi principales artifices . . . in áedificio spiri-
tuali atque habént munerum adjutores ac ministres 
consiliorum Clericos. Ad hanc Ecclesiae constitutionem, 
quam nemo mortalium mutare potest, actio est accomodanda 
vitae". („A keresztény világ kormányzása a római pápa 
után a püspökökre tartozik, kik habár a legfőbb pász-
tori hatalomnak nem részesei, mégis valódi fejedelmeh 
az egyházi hierarchiában ; ezek, mivel az egyesek az egyes 
egj^házakat kormánj^ozzák, mintegy főépitőmesterek a 
lelki épületben: hivataluk teljesítésében pedig mint 
segédeik és tanácsosaik, más papok vannak melléjök 
rendelve. Az ' egyház ezen alkotmányához, mélyét senki à 
halandók közül meg nem változtathat, kell tehát alkaîmazm 
az élet tevékenységét.u~) • 

2". S a mit az „előterjesztés" ilyetén helyez kilá-
tásba, az a szervezeti tervezetben, annyiban látszik 
érvényesülni is, a mennyiben : a) a 6-ik §. világosan 
kimondja, hogy ha az orsz. kath. gyűlés oly határozatot 
hozná, a melylyel megszab ott hatáskörét' túllépte, as 
il y határozat érvénytelen" és hogy az oly általános érvé-
nyű határozatok, „melyek a püspökök egyházmegyei 
'kormányzatának jogkörét érintik, csak a püspöki kar 
hozzájárulásával válnak jogérvényesekké b) a 87-ik 
§•. szerint, az -egyházközségi gyűlés bizonyos foátSrozata 
„csak az egyházmegyei hatóság hozzájárulása Után 
jogérvényes ej a ' 101-ik 'szerint, cá egyházközségi 
tanács minden' határozata „15 napon belül az egyház-
megyei hatósághoz felebb'ezhető ;" d) a 102-ik §. Sze-
rint' az egyházmegyei tanács határozatai csak akkor ér-
vényesek, „ha azokat a püspöki hatóság, az ügyek ter-
mészete Szerint,- vagy megerősíti, vagy tudomásul 
vészi ;" e j a 145-dik "szerint pedig,' ha 'as ' rgalsffntötft-
nács hozna oly határozatot, melylyel vagy' „hatáskörét 
túllépné, vagy mely az egy.&áz érdekeibe ütközni 'lát-
szanék, vagy a mely a püspökök egyházkormányzat! 
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jogkörét érinti," — a fentebb, a) alatt idézettek fognák 
képezni a követendő irányadót. 

3. De épen azért, mert ezek szerint maga az u j 
szervezeti tervezet konstatálja azt, hogy a szervezet 
életbeléptetése esetén nemcsak lehetséges, hanem nagyon 
is valószinü volna ugy a püspöki karnak, mint az 
egyes püspököknek valamennyi autonom testülettel való 
gyakori összetűzése : önmagától lép előtérbe azon kér-
dés, hogy az ilyen állapotoknak előidézése, sőt szer-
vezeti szabátyzatilag való provokálása, ama fönnen 
hangoztatott hierarchikus szervezet keretébe való illeszt-
hetőségét csakugyan kifejezi-e, vagy sem? Szerintem 
— nem. Sőt minél komplikáltabb azon apparátus a 
mely a tervezet szerint életbe léptettetni szándékolta-
tik, annál inkább megnehezittetik az egyházfőknek 
azon joghatósági körben való szabad mozgása, a mely-
ről az előrelátható összeütközések alkalmából, a külön-
böző autonóm testületek kedvéért, sem az egyes püs-
pökök, sem az egész püspöki kar, azért nem mondhat-
nának le, mert az idézettek szerint „hanc Ecclesiae Con-
stitutionen! nemo mortalium mutare potest— így tehát 
a szervezeti tervezet életbeléptetése, tulajdonképpen a 
püspöki karnak a hívekkel, nagy áldozatok árán való 
tervszerű összeveszitését jelentené. Hiszen elismerem, 
hogy az előző pontban kontemplált medicinalis intéz-
kedések ellenméreg jellegűek. De ugyan ki venné 
be a mérget csupán csak azért, mert hathatós 
ellenmérge is van? Vagy ki engedne felgyújtani 
egy várost csupán csak azért, mert a város amugy-
is jól szervezett tűzoltósággal rendelkezik, mely a 
tüzet könnyű szerrel elfojthatná? Szívleljük meg in-
kább e helyütt is XIII . Leo pápa ő szentségének 
útbaigazításait, a kinek idézett apostoli körlevele eze-
ket is tartalmazza : „Non pauci fallaci studio permoti, 
aut, quod magis esset vitio, aliud agentes, aliud simu-
lantes, non suas sibi partes assumunt. Res in Ecclesia 
geri suo ipsorum judicio atque arbitratu vellent usque 
eo, ut omne quod secus agitur, moleste ferant, aut 
repugnanter accipiant. Hi quidem inani contentione 
laborant ; nihilo minus, quam alteri reprehendendi. Hoc 
enirn non est sequi potestatem légitimant sed praevertere, 
simulque magistratuum munia ad privatos rapere magna 
cum perturbâtione ordinis, quem Deus in Ecclesia sua per-
petuo servandum constituit, nec sinit a quoquam impune 
violariu. („Sokan helytelen buzgóságtól vezettetve, vagy 
a mi még rosszabb, mást téve és mást tettetve., mások-
nak dolgaiba avatkoznak. Azt akarják, hogy az egy-
házban minden az ő kényök-kedvök szerint történjék, 
olyannyira, hogy ha valami máskép intéztetik, ezt rossz 
néven veszik és ellene zúgolódnak. Ezek csak hiu 
becsvágyukat követik és nem kevésbbé gáncsolandók, 
mint az előbbiek. Ez ugyanis nem engedelmesség a tör-
vényes hatalom iránt, hanem annak felforgatása, a mennyi-
ben az egyházi kormányzatot magánosok akarják magukhoz 
ragadni, azon rend teljes megbontásával, melyet Isten egy-
házában szervezett és büntetlenül megtámadni nem enged.") 

4. A ki tehát ezen tárgyalások alkalmából az 
egyháznak jó szolgálatot kivan tenni : hasson oda, üogy 
az egyháznak, a tridenti egyetemes szent zsinat hit-

czikkelye (Sess. XXIII . Can. VI.) szerint - jure divino" 
a hierarchiát megillető joghatóságának minden földi 
hatalomtól való függetlenségében kulmináló isteni intéz-
ményit „autonómiá"-ja teljes mérvben érvényesüljön. 
De az előző pontbeli idézet szerint, álarcz alatt küzdene 
8.Z j 8J ki az egyházi joghatóság fiigyetlenitésének hang-
zatos czimén, a jogfosztás azon nemét eszelné ki, a 
melyről el lehetne mondani, hogy filii matris meae 
pugnaverunt contra me" („anyám fiai harczoltak elle-
nem," Cant. I. 5.) — Hiszen, ha az egyház isteni intéz,-
ményü „autonómiá"-ja csakugyan a hierarchiai jogha-
tóság absolut függetlenségében nyilvánul : a „jus divinum" 
ellen vétenének mindazok, a kik abból, a mi a hierar-
-hiát „jure divino" illeti meg, a maguk számára akar-
nának lefoglalni, habár csak „valamit" is. Mert a kire 
Krisztus Urunk rábizta az eg}^ház minden ügyét, attól, 
a „jus divinum" megsértése nélkül el nem kobozhatók 
az egyház azon ügyei sem „a melyek, — a tervezet 1 
§-a szerint, — az önkormányzati szervezet sza-
bályzatában foglaltatnak." Nem, névszerint az anya-
giak fölötti föltétlen rendelkezési jog sem, a 
mely nélkül a hierarchia, eszközük hiányában, üdvös 
intézkedéseit legtöbbnyire csakis ugy hajthatná végre, 
ha ez a többi, úgynevezett „önkormányzati ténye-
zőkének is tetszenék. Vagyis: ha a hierarchia kiadná 
kezéből az egyházi vagyon feletti rendelkezési jogát, 
— a hierarchia azon testület rabjává válnék, a melyre 
azon rendelkezési jog átruházása czéloztatik. — A dol-
got lehet ugyan szépítgetni : de a szépítgetés a dolog 
lényegét mégsem fogja megváltoztatni. — Ne is hoza-
kodjék elő valaki azzal, hogy mégis csak jobb lesz, ha 
a kormány kezelése alatt álló egyházi javak a terve-
zetben kontemplált úgynevezett „önkormányzatinak 
fognak kiadatni. Mert „Bonum ex intégra causa, ma-
lum ex quolibet defectu". Igenis, kívánatos, hogy a 
kormány az egyházzal szemben ne viseltessék gyám-
hatóságilag, és hogy eunélfogva az egyház vagyonát 
adja ki az egyháznak, hogy annak jövedelmeit maga 
az egyház, saját belátása szerint használhassa fel. De 
azok kezelését, és az azok feletti rendelkezési jogot, 
kizárólag csak a hierarchia igényelheti, mert máskülön-
ben, mig az első keresztények saját vagyonukat az 
apostolok lábaihoz tet ték: addig minálunk az aposto-
lok tennék le az egyház vagyonát a keresztények lábai-
hoz. A mi felfordult állapotot jelentene. 

Ha a hívek őszinte hódoló tisztelettel környezik 
a hierarchiát : viseltessenek iránta őszinte bizalommal 
is. Ne tartsanak attól, hogy a kath. vallás- és tanul-
mányi alapok a hierarchia kezelése alatt nem volnának 
jó kezekben. Attól se féljenek, hogy a hierarchia ezeket 
kezelni nem érne rá. Mert azon esetre, ha a kormány 
kezében levő alapítványok, akár most, akár később, az 
eg} háznak adatnának ki : az azok felett kizárólagos 
rendelkezési jogot igénylő püspöki kar bizonyára ugy fogná 
kezelni azokat is," a mint a már kezein levő egyházi 
vagyont (uradalmakat) kezeli. Nem szenved ugyanis 
kétséget, hogy túlnyomó részben, az arra általa meg-
hívott és alkalmazott szakértő világiak fognának segéd-
kezni a magas püspöki karnak „salvo jure supremae 
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inspections supremi Patroni" ezek kezelésében is, 
éppen ugy, a mint az jelenleg minden püspöki és káp-
talani nagyobb javadalomban érvényesül. — De más 
dolog az, hogy a hivek egyeteme, az egyházkormány-
zattól függő'eg saját közreműködésével elősegítse az 
egyház ügyét, a mit igy, különösen „apáczák" alakjá-
ban, kitűnően végez még a gyöngébb, de ájtatos nőnem 
is, más pedig, oly állapotokat engedni megteremtetni, 
a melyek, — mint a szervezeti tervezet keretében, — 
lehetővé tegyék, a kath. világi elemnek felülkerekedé-
sét az isteni intézményü egyházkormányzaton is. Ez 
ugyanis, mint a folytonos belviszályok szüleménye, 
dermesztőbb és elviselhetlenebb volna az egyházra 
nézve, bármely vaskezü kormány elnyomatási törekvé-
seivel folytatott edző küzdelemnél is. 

5. Hogy pedig feltárassanak itt a szervezeti ter-
vezet alaki fogyatkozásai is : nem lesz talán felesleges 
egy pár szemelvényül/el tüzetesebben foglalkozni. így : 

a) Nagy alaki fogyatkozása a tervezetnek az, 
hogy midőn „önkormányzati szervezethet nyújt, feles-
legesnek tartja meghatározni az „önkormányzatnak" 
még csak a fogalmát is. Pedig „defmitio" nélkül, a 
mely a „genus proximum" mellett fel kellene hogy 
tárja azon „differencia ultima "-t is, a mely megkülön-
böztesse azt minden más létező vagy képzelhető „kor-
mányzat i tó l , — tulajdonképpen azt sem tudni, hogy 
mi is hát az az „önkormányzat", a mely szerveztetni 
czéloztatik. Innen származik azon folytonos fogalom-
zavar, mely az „egyházi önkormányzat" és a tulajdon-
képpeni „egyházkormányzat" jogkörét illetőleg, az egész 
műveleten végigvonul, a mennyiben a tervezet nem 
tekinti „önkormányzati" jelenségnek azt, a mi a „jus 
divinum"-ból kifolyólag csakugyan az. mint péld. a 
törvényes egyházkormányzat bármely megnyilatkozása ; 
ellenben olyasmit minősít „önkormányzati" jelenség-
nek, a mi az egyház isteni intézményü hierarchikus 
szervezetére való tekintettel, minden egyéb, csak az 
nem, mint péld. a törvényes egyházkormányzat helyett, 
a szervezkedő testület, mint ilyen által, véghezvitt 
bármely cselekedet. 

b) Folytonosan szó van benne „önkormányzati 
hatáskör"-ről is, a nélkül, hogy meghatározná, hogy a 
tervezett önkormányzat minő jellegű joghatóságot lenne 
hivatva gyakorolni. Pedig ez egyszersmind lényeges is. 
Ha ugyanis a tervezett önkormányzat a magyarországi 
kath. egyház felett egyházi joghatóságot lenne hivatva 
gyakorolni : akkor a tervezet a „Jus Canonicum"-ot 
alapostól fölforgatná, a mennyiben oly testületnek 
tulajdonítana egyházi joghatóságot, a melynek túl-
nyomó része világiakból alkottatnék. Az meg tudvalevő, 
hogy a „Jus Canonicum" szerint a világiak „jurisdic-
tion's ecclesiasticae incapaces sunt." Ha pedig az önkor-
mányzat az egyház fölött világi joghatóságot volna hivatva 
gyakorolni : akkor az önkormányzat a helyett, hogy az 
egyháznak minden földi hatalomtól Való függetlenségét 
megvédené, maga az önkormányzat taszítaná az egyhá-
zat oly sajátságos szolgaságba, mint a minőben az 
sehol a világon nem leledzik. 

c) A tervezet 6-ik §-a, a második pontban idézet-

teken kivül, azt is tartalmazza, hogy ha valamely hatá-
rozatról azt tartaná a püspöki kar, hogy az egyház 
érdekeit sérti: „Az ily határozat végrehajtása ujabb 
határozat hozataláig függőben tartandó." A mi annyi-
ban nem áll összhangban ugyanazon szakasz előzmé-
nyeivel és következő intézkedéseivel, a mennyiben 
ezek szerint, azon esetre, ha az „ujabb határozat" 
fenntartaná az előbbenit, mégis végrehajtatnék oly 
határozat is, a melyről a püspöki kar azt tartaná, hogy 
sérti az egyház érdekeit. 

d) A tervezet 127-ik §-ában az országos kath. gyűlés 
a szervezeti szabályzatban foglalt ügyekre nézve vleg-
főbb önkormányzati hatóság gyanánt említtetik. Pedig ez 
össze nem egyeztethető a 6-ik §. azon kijelentésével, 
hogy: „Ha az országos katholikus gyűlés oly határo-
zatot hozna, melyre nézve a püspöki kar kimondja, 
hogy azzal az önkormányzatnak e szervezet 3. §-ban 
az egyház jogára vonatkozólag megszabott hatáskörét 
túllépte, az ily határozat érvénytelen." Nem lehet 
ugyanis „legfőbb önkormányzati hatóság" az, a melynek 
határozatait, intézkedéseit, a püspöki kar, mint magasabb 
hatalmi tényező, megsemmisítheti, hatályon kivül 
helyezheti. 

6. Mindezeknek utolsó „consequentiá"-ja pedig, 
a 27-es bizottság előterjesztésében kifejtett s a jelen 
közlemény első pontjában méltatott üdvös irány és 
alapelvek természetes folyományaként, nem lehet más 
annál, hogy nem törődve tehát azon nem kath. fele-
kezetek „autonómiá"-jával, a melyek mint emberi intéz-
mények, nem lévén isteni szervezetük, csakis olyan 
szervezettel bírhatnak, a minőt a maguk számára ők 
maguk alkottak meg : mi. Isten kegyelméből keresz-
tény katholikusok, érjük be az isteni intézményü kath. 
anyaszentegyház isteni intézményü hierarchikus szerve-
zetén nyugvó azon „autonómiá"-jával, a mely az egy-
házat minden emberi intézményen felülemelve bizto-
sította, annak minden földi hatalomtól való absolut füg-
getlenségét, még a katakombák idejében is, s a melynél 
tökéletesebbet ki nem eszelhet semmiféle „kongreszus". 
Minden odairányuló törekvés, hogy ezen valami meg-
változtattassék : az isteni mű eltorzitására való hiu 
törekvést involválna. Aki pedig az isteni mű kikorrigá-
lására vállalkoznék: az okosabbnak, bölcsebbnek kép-
zelné magát az Úristennél is. 

Az legyen tehát az autonomikus mozgalmak jelen 
chaosában a mi rezércsillagunk, a mi iránytűnk, aminek, 
a híveknek egyházi ügyekben való közreműködését ille-
tőleg, boldog emlékii Simor János, volt bibornok, 
herczegprimás, a Szent-István Társulat 1887. márcz. 
27-iki nagygyűlésén elmondott monumentális beszédé-
ben ekként adott meggyőző és ékesszóló kifejezést: 
„E közreműködésben, e hű segélyezésben, egy tévedést 
kell kerülni, melybe néhány katholikus kormány esett, 
védvén az egyházat, de csak ugy, ha udvari s z o l g a -
leány lesz. Nem, nem, az egyház mindig anya, mindig 
Krisztus jegyese. A kath. hivek, éppen mivel hiv(k, az 
egyház szervezetét nem bolygathatják, ők az egyház jubb 
karja, de nem feje, ők a közreműködő, de nem törvényhozó 
nem kormányzó erő az egyházban. A kath. elme és sziv 
kei üli az álnok svgalmat, hogy az Istenntk fcyháza saját 
fiai által ostromba vétessék s a sz. írás szavai telj<süljeink : 
Filii matris mcae pugnavernnt centra me.u 
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A lángelméjü dr Schlauch Lörincz nagyváradi 
biboros püspök pedig, a főrendiház 1889. jun. 12-iki 
ülésén mondott nagy horderejű beszédében, ünnepélye-
sen kijelentve, hogy „egyházi szempontból egy, a pro-
testáns autonomiához hasonló kath. autonómia absolute 
lehetetlena. egyszersmind azt is kiemelte, hogy: VA kath. 
egyház Magyarországban is az, a mi bárhol a világban ; — 
ugyanazon hitelűek alapján, ugyanazon kormányalakban, 
ugyanazon szervezettel és ugyanazon szellemi hivatással 
működik és teljesíti kötelességét, mint a kat hol icz izmus min-
denit't." Dr Lauran Ágoston. 

KATH. NEVELES- és TANJTASUGV. 
Az esztergomi érseki kisdedóvónő-képző intézetbe 

való felvétel szabályai. 
Az I. osztályba felvétetnek oly nők, kik valamely 

nyilvános polgári, vagy felsőbb leányiskola IV. osztá-
lyát, vagy a felső népiskola II. osztályát legalább is 
jó sikérrel végezték, 14. életévöket, betöltötték, de a 
40 évet még túl nem haladták ; tiszta hangjuk, ép, 
egészséges testalkatuk van. 

A felvételt kérő növendékek a bibornok herczeg-
priinás 0 Eminencziájához intézzék folyamodványukat, 
melyhez melléklendők: 

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

járt, erkölcsi bizonyítvány a saját plébánosától. 
Ez eredeti vagy hiteles másolatban kiállított mellék-

letekkel felszerelt folyamodványt augusztus 15-ig az 
igazgatóhoz küldjék be. Később érkezett folyamodvány 
tekintetbe nem vétetik. Aug. 31-én reggel 8 órakor, 
minden külön felszólítás nélkül, kötelesek a felveendők 
személyesen megjelenni az intézetben, hol először az 
orvos által vizsgáltatnak meg, vájjon egészséges testal-
katuak-e s alkalmasak-e a kisdedóvónői pályára, aztán 
az énektanár minden jelentkező hangját s zenei hallását 
vizsgálja meg. 

A növendékek beiratási díjul 4 koronát, hegedűért 
12 koronát, tornaruháért 14 koronát fizetnek. 

Az intézetben internátus nincs; a növendékek 
tisztességes családoknál hónaponkint 32—36 koronáért 
teljes ellátást kaphatnak. 

Szállást fogadni csakis az igazgató előleges bele-
egyezésével szabad. 

Néhány tanuló az alapító biboros herczegprimás 
0 Eminencziája különös kegyéből ingyenes élelmezés-
ben részesül. 

Esztergom, 1901. junius 16-án. 
Számord Ignácz, igazgató. 

I R O D A L O M . 
— A KASSAI EGYETEM. Emlékkönyv. ír ták és 

kiadják Kassa szab. kir. város tanférfiai. Kassa, 1901. 
lex. 8. 319 lap. 

Ennek az Emlékkönyvnek, ugy mint a kassai 
egyetem visszaállítására irányuló egész mozgalomnak 
a lelke Takáts Menyhért dr jászói praelátus. Ő irt az 
Emlékkönyvhöz előszót, a melyben az egyetemi oktatás 
deczentraiizácziójának mulasztliatatlan deczentralizá-
czióját fejtegeti s Kassa város földrajzi és kulturális 

hivatottságát mutatja ki. Ez csak a bevezetés. Azután 
sorban következnek, értelmes és alapos kidolgozás-
ban a többi czikkek, és pedig dr Stulmann Patrik 
prem. tanár czikke ..A képzőművészeti alkotások Kas-
sán", cz. alatt. — Továbbá : A vidéki egyetemek, külö-
nös tekintettel Kassára. Dr Ráth Zoltántól. — Kassa 
régi egyeteme. Dr Farkas Róberttől. — Kassa irodalmi 
múltja és jelene. Dr Bodnár Virgiltől. — A kassai 
Muzeum. Kemény Lajostól. — Közkönyvtárak. Dr 
Baintner Hugótól. — Vallási élet. Dr Klckner Alajos-
tól. — Társadalom, egyesületek, sajtó. Lekly Gyulától. 
— Közoktatás. Gerloczy Gézától. — A hittudományi 
karról általában. Dr Vájó Józseftől. — A hittudomá-
nyi kar. Hof mann Arnoldtól. — A jog- és államtudo-
mányi kar. Dr Zorn Vilmostól. — A bölcsészeti kar. 
Dr Gerevich Emiltől. — A mezőgazdasági kar. GerVirzy 
Gézától. — A kassai egyetem. Dr Esterházy Sándortól. 
— Kassa szab. kir; város tanerőinek a névsora az 
1900 —1901-iki iskolai évben. 

( F o k t a t j u k ) 

VEGYESEK. 
— 8zent István napján ezidén az ünnepi szent-

beszédet, ő emja a hgprimás felszólítására, dr Jordán 
Károly apát, szaniszlói plébános fogja tartani a szat-
mári egyházmegyéből. 

— Kereszténység Istenben való hit nélkül. Hát 
ilyen is van? Van bizony, még pedig avval a büszke 
önérzettel, hogy ő, •—-a protestantizmus, az igaz vaL 
lás. Königsbergben egy protestáns prédikátornak kel-
lett tanúbizonyságot tenni. Az evangélium hirdetője 
a maga botlásának mentségére azt hozta fel, hogy — 
szórúl-szóra — ő „az egyetemen semmiféle személyes 
hitet az Istenbe és Megváltóba nem nyert" stb. stb. 
Es ez a protestantizmus akar a katholikus országokba 
keresztény hitet bevinni ! 

— A nagyváradi káptalan egyik illustris tagja, 
beiktatásának 40-ik évfordulója alkalmából 40,000 ko-
rona alapítványt tett több nemes czélra. Mindenki 
tudja és — áldja a nagy jótevőt. 

— Lelkigyakorlatok papok számára. A malaczkai 
(Pozsonym.) szt. Ferencz-rendi zárdában f. é. julius 
8—12-ig szent lelkigyakorlatok fognak tartatni Molnár 
László S. J . vezetése alatt. A résztvenni óhajtók szí-
veskedjenek julius 8-án este 6 órakor a zárdában meg-
jelenni. A zárdafőnökség. 

— Gyászhír. A bajmóczi egyházkerületi papság fáj-
dalommal jelenti nagyságos és főtisztelendő Juriss 
Mihály urnák, czimzetes kanonok, kiérdemült kerületi 
esperes, privigyei plébános,« országos képviselő, Privi-
gye város díszpolgára és képviselőtestületének virilis 
tagja, folyó évi julius hó 1-én reggel 3 órakor hosszas 
szenvedés s a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele 
után életének 76-ik, áldozárságának 48-ik évében tör-
tént gyászos elhunytát. A boldogult hűlt tetemei folyó 
évi julius hó 3-án délelőtt fél 11 órakor fognak a szent 
miseáldozat bemutatása után a privigyei sírkertbe örök 
nyugalomra tétetni. Kelt Privigyén, 1901. évi julius 
hó 1-én. Nyugodjék békében! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Bx-e^nay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. 2sagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et its, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus."-

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

LEONE. 

flUT Fe lh iYás előf izetésre, "üfjl 

A 
P Ü S P Ö K I S Z É K E K B E T Ö L T É S É N E K 

T Ö R T É N E T E 

különös tekintettel Magyarországra. *) 
Isteni Megvál tónk semmit sem szeret e 

íöldön annyira, mint az egyházat . Hisz sa já t 
vérének árán szerezte azt. Innen van, liogy 
nagy szükségek és veszedelmek idején minden-
kor t ámasz t férf iakat , kik az ő szelleme ál tal 
kiválóan ihletve, időre időre, világot gyú j t anak 
az isteni igazságok és az emberi vélekedések 
összekavarásából származot t homály körében 
s biztos kézzel r á m u t a t n a k a kibontakozás, az 
üdvösség ú t já ra . 

Ily gondviseléses hivatás eredménye a 
fenti czim a la t t megje len t nagyszabású, több 
köte t re tervezet t t anu lmány első részlete, 
melyben a püspöki székekbetöl tésének tö r téne té t 
m u t a t j a be egy erős theologus szellem, a jogi 

*) Irta dr Raj ne r Lajos. Első kötet. EGYHÁZI 
JOG-FEJLŐDÉS. ( 1 - 3 0 iv.) Az esztergomi főtiszte-
lendő főegyházmegyei hatóság engedelmével. Eszter-
gom, Buzárovits könyvnyomdája, 1901. 8-r. 482 lap. 

és tör ténelmi t udományokban való tel jes o t tho-
nosságnak fel tűnő szép összhangjával , egyházi 
jogfejlődés kere tében. 

Hogy mi a czélja és rendel te tése ennek a 
monumentá l i s i rodalmi munkának , a m a g a teljes-
nagyságában és egészében, az t stilo attico, 
világosan és érczbe önthető szabatossággal 
megmond j a a következő 

BEVEZETÉS. 

Kétsége t nem szenved, hogy az egyháznak 
alig van szorosabb ér te lemben ve t t belügye,, 
mint az, hogy hívei kiket nyer jenek elölj á rokul? 
ki kezelje az egyházban a Krisz tus ál tal ren-
delt kormányzói h a t a l m a t ? Azé r t nem is vehet i 
rossz néven senki, ha az egyház épp ezen a 
té ren minden az egyházon kivül álló tényező-
vel szemben, mely bármi czimen beavatkozás t , 
befolyást igényel a maga számára, a lehető 
legnagyobb függet lenségre törekszik. 

Krisz tus az ő egyházát tökéletes társaság-
nak alapí tot ta , önálló törvényhozói és kor-
mányzói ha t a lommal ruház t a fel s ezen hata-
lom gyakor lására P é t e r b e n és az apostolokban 
illetve az ő u tód j a ikban : a római pápában és 
a püspöki karban , egy önálló, függet len hivatal t 
rendel t . ~ 

Mindezen törvényhozói és kormányzói 
ha ta lom ezen hivatal kezelőire van bizva. 
Senki Krisztus egyháza számára tö rvényeke t 

3 
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n e m alkothat , hanem csak ők; senki Krisz tus 
nyá já t nem kormányozha t ja , hanem csak ők. 

Bárkitől er jedjen is valamely szabályzat , 
mely az egyház életét, működését , híveinek 
egymáshoz és elöljáróikhoz való viszonyát 
érinti, kötelező erővel csak akkor bir, ha azt 
az egyház kormányzói hivatala a híveknek 
követésül előírja s a m a g a részéről törvény 
erejével fe lruházza. 

Az is világos, hogy ezen kormányzói hiva-
t a l t ag ja csak az lehet, ki az egyház által 
a lkoto t t szabályok ér te lmében j u t o t t ezen 
magas polczra. „Nem is veszi senki magának e 
tisztet, hanem a ki Istentöl hivatik, mint Aron.u i) 
,vFactus est autem Cornelius ëjpiscopus de Bei et 
Christi cius judieio," i r ja szent Cziprián sz. Cor-
nel iusnak római pápává tö r t én t megválasztá-
sáról. 2) „Isten í té lete" pedig annak ad jogczi-
met a püspöki szék elfoglalására, a kit a 
törvényes tényezők az egyház ál tal a lkoto t t 
szabályok értelmében, az egyház által előirt 
e l járás megta r tásáva l emelnek a b b a : mer t 

..Isten í télete" az egyház törvényes elöl-
j á r ó i ál tal hozot t szabályok meg ta r t á sában 
nyilatkozik meg. Ez az Ítélet az aj tó, mely az 
'egyházi t isztségek csarnokába vezet. VA ki nem 
az ajtón megyen be a juhok aklába, hanem másunnan 
•hág be, orzó az és lator. A ki pedig az ajtón megyen 
•be, pásztora a juhoknak. " 3) 

Ez az a j tó ké t zárra nyílik, ké t sarkkő vön 
fordul. A püspökségek betöl tése körül ké t 
momen tum érvényesül : egyik emberi, a másik 
isteni. 

Ember i : az a lkalmatos személy kiválasz-
tása . 

Isteni : a k iválasztot t személynek a rendi 
'és joghatósági ha ta lommal való felruházása. 

A választás megej tésének módoza ta i t 
Kr i sz tus Urunk közelebbről meg nem hatá-
rozta . 0 maga apostolai t minden külső befo-
lyás tól függet lenül választot ta . Még csak sej-
teni sem lehet, mily külső vagy belső okok 
vezérel ték őt ebbeli e lhatározásaiban. 

A püspöki hivata l szervezésével egyidejű-
l e g megszabta azon kel lékeket is, melyekkel 
•birniok kell azoknak, kik elöljárói t isztet akar-
n a k viselni az ő egyházában. rTi vagytok a 

Zsid. 5, 4. 
2) S. Cypriani ep. 52. Ad Antónián, inter Cornelii 

jpapae eplas 10. c. 8. apud Migne, PP . LL. III. 796. 
3) Ján. 10, 1, 2. 

föld sava."*) „Ti vagytok a világ világossága." b) 
VA jó pásztor életét adja az ő juhaiért.u 6) Vagyis : 
életszentség, t udomány és ha tá r t a lan szeretet 
nélkül senki se vállalkozzék Krisztus nyá jának 
legeltetésére. 

Annak birája, váj jon ezen kellékek a 
leendő pász to rban megvannak-e? bizonyára 
senki más nem lehet, mint azok, kikre Krisz-
tus az ő egyházának kormányzásá t bizta. Ezen 
birálat nem pusz tán szakérte lmet igényel, 
hanem egyút ta l birói ha t a lma t is feltételez, 
mely nélkül a birá la t kellő tekintély és jogerő 
nélkül szűkölködnék. Ez a birói ha ta lom sen-
kitől mástól nem jöhet, mint Krisztustól, mer t 
az 0 egyházában nem létezik semminemű más 
hata lom, hanem csak az, mely 0 tőle ered. 
„Minden hatalom nekem adatott mennyben és a 
földön." "') 

A birói t iszt tehát , melyben az egyház 
elöljárói el járnak, midőn a leendő pász torban 
megk íván ta tó tu la jdonságok felet t Ítéletet mon-
danak, isteni eredetű, isteni intézmény, és 
másra á t nem ruházha tó ; habár azér t maga 
az í télet nem szűnik meg emberi mii lenni, 
mer t emberektől származik s azér t szakértelem, 
sőt a jóhiszeműség tekinte téből is magán visel-
het i az emberi mű hiányosságait . 

Épp azér t kötelességök az egyház elöljá-
ró inak ezen birá la t a lkalmával körültekintők-
nek lenni s minden eszközt megragadni , hogy 
i té le tök a tárgyilagos igazságnak megfelelő 
legyen. Azér t egyes esetekben alig nélkülöz-
h e t n é k a papság és liivek tanuságtéte lé t , sőt 
miu tán a pász torban megkívánta tó nagy sze-
re te t bizonyos kölcsönösséggel jár , az egyház 
elöljárói által a birálat a lapjául szolgáló vizs-
gá la t alkalmával , az ő óhajaik, esetleges von-
zalmuk, illetve ellenszenvök is, figyelmet érde-
melnek. 

Ezen az a lapon indult meg az egyházi 
jogfejlődés a püspöki székek betöltése körül, 
és csakhamar ké t részt lehete t t megkülönböz-
te tni az egyház kánonja i által előírt e l já rásban: 
a választást , helyesebben az alkalmatos személy 
kiszemelését a papság és hivek közbejöttével, 
és a vá lasz to t tnak kellő vizsgálat megejtése 

Máté 5, 13. 
5) U. o. 14. 
b) Ján. 10, 11. 

Máté 28, 19. 
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u t á n a szomszédos, illetve a metropol i ta i szer-
vezet kifejlődése után, a t a r tománybel i püs-
pökök és metropoli ta, u tóbb egyedül a metro-
polita, végül a pápa ál tal való megerősí tését 
és felszentelését, mely eleinte egyút ta l a hiva-
t a lba ik ta tás erejével is birt. 

A választások a lkalmával alig elkerülhető 
rendet lenségek és visszaélések megszünte tése 
egyrészt, másrészt azon döntő befolyás, melye t 
a püspökök a keresztény ál lamok kormányzá-
sára világi dolgokban is gyakorol tak , va lamint 
azon magas bizalmi állások, melyekre a keresz-
tény királyok ál tal meghiva t tak , az idő folya-
mán elkerülhetet lenné te t ték , hogy a fe jedelmek 
számára is bizonyos mérsékel t befolyás bizto-
síttassék a személy megválasz tása körül. 

Midőn pedig a fe jedelmek ál tal önkény il-
leg kiszélesbitett joggyakor la t a püspöki hiva-
tal isteni in tézménye ál tal vont kor lá tokon 
tú lcsapongani kezde t t s a fe jedelmek az egy-
házi vizsgálat meghiúsí tásával a felszentelésen 
kivül minden jogot magukhoz r agad t ak s 
ebből súlyos visszaélések származtak , az egy-
házi ál láspont fenn ta r tása s a püspöki h ivata l 
teljes elvi lágiasi tásának meggá t l á sa véget t 
kénytelenek va lának a pápák egyházfőnöki 
állásuk és ha ta lmuk egész súlyának la tbaveté-
sével a reservat iók és a provisio consistorialis 
életbeléptetése segedelmével a fejedelmi jog-
gyakor la t tú l ter jeszkedése ellen védő g á t a k a t 
emelni. 

Ezen gá t ak je lenleg is fennál lanak s a 
fejedelmek közreműködését püspöki székek 
betöltése körül jelenleg a római pápával kö tö t t 
egyezmények szabályozzák. 

E szerint a püspöki székek betöl tése 
körüli jogfejlődésben három irány különböztet-
hető meg. 

a) Az egyházi jogfejlődés, mely kizárólag egy-
házi téren mozog s a világi ha ta lom befolyá-
sától tel jesen függet lenül j ö t t létre. 

h) A állami jogfejlődés, midőn a világi feje-
delmek különböző jogczimeken követel tek 
magoknak befolyást és közreműködés t s az t 
bizonyos korlátok és megszorí tások közöt t meg 
is tud ták magoknak szerezni. 

c) Az egyezményes jogfejlődés, melynek a 
pápák és a világi fejedelmek közöt t kö tö t t szer-
ződések és egyezmények, concordatumok képe-
zik alapját . 

Ezen há rom irány megismer te tése czél ja 
az a lább követhező igénytelen fe j t ege tések-
nek. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, júl. 9. Údvös figyelmeztetés — jelent 

meg a szatmári „Heti Szemléd-ben, avval a fenkölt 
szellemű levélváltással kapcsolatban, mely a glasgowi 
egyetem alapítása 450-ik évfordulójának megünneplése-
alkalmából a skót tudomány-egyetem protestáns vallású 
hatósága, tanári kara s ifjúsága, és XIII . Leo pápa 
közt történt. 

E magasztos ihletű szellemi közlekedés protestánsok 
és a pápa közt a kővetkező észrevételek és figyelmez-
tetések megtevésére serkentette szatmári katholikus-
laptársunkat : 

„Mentül jobban megismerjük egymást, úgymond,, 
minél jobban becsüljük nemünket, annál több ellentét 
simul el az életben közöttünk. Az epével megirt hír-
lapok, a századok gyűlöletét, előítéletét, elferdítéseit 
magukba záró könyvek mind kevesebb hatást gyakorol-

I nak az életet, a viszonyokat és embereket ismerőkre,. 
de nem így a gyermeki, az ifjúi lélekre. A gyermeki 

j lélek a maga naiv világnézetében elhisz mindent, a 
mit neki könyvekből olvasnak, s az eszményekért lel-
kesülő ifjú a maga lobbanékony természeténél fogva 
esküdt ellensége lesz azoknak, a miket elöljárói rosznak 
mondanak. Hogy mire való éppen abban a korban elő-
ítéletekkel, elferditésekkel saturálni a lelket, midőn ez. 
legjobban szomjuzza a világosságot és igazságot, azt 
nem értem s azt az eljárást, mely sötét szenvedélyt 
szít az ifjúi lélekben éppen akkor, midőn legtöbb agi-
litással tudna a szeretet szolgálatába szegődni, hely-
telenítem, elitélem. Ám valljuk meg, nálunk a papir 
még mindig nem akar a humanitás, a haladás, a keresz-
tény szeretet ügyének diadalán működni. Előttem 
feküsznek egyes felekezetek tankönyvei, folyóiratai, 
szemléi, s csodálkozással látom, hogy a századokkal 
ezelőtti állásponton vannak, nem a hitelveket illetőleg,, 
hiszen ebben semmi meglepő nem volna, hanem a. 
ferdítésekben, a rosszakaratú ráfogásokban. Ezekről a 
papir foliánsokról a nyomdabetük ma is azt hirdetik^, 
hogy a katliolikusok imádják Máriát, a szenteket, hogy 
a bucsu üzérkedés, a gyónás papi találmány; Johanna, 
papissa százszor megczáfolt mondája még mindig pikáns 
olvasmánya a serdülőbb növendékeknek, s a pápa syno-
nim jeletőségü az Antikrisztussal, a sötétség, a babona 
terjesztésével . . , Csak a szülők intelligentiája és tapin-
tatának lehet köszönni, hogy a könyvek gúnyját, elfo-
gultságát és szenvedélyét nem viszik át az életbe a 
prot. növendékek, s nem gyakori az olyan jelenet.. 

*) A-jelen első vaskos kötet csak az a) pont alá. 
terelt egyházi jogfejlődést foglalja magában. Világos-
tehát, hogy még legalább is 2 kötet várható a tudós-
szerző úrtól erről a tárgyról. Adjon Isten neki erőt és. 
egészséget — fölösen. SzerL\ 
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minőt magam láttam egy község állami iskolájában. 
Ugylátszik azonban a glasgowi skót protestáns egj^etem 
ifjúsága más tanokat hall a pápára vonatkozólag az ő 
tanáraitól. Ezt az egyetemet V. Miklós pápa állitotta 
fel, tehát eredetileg kath. volt, idők folytán protestánssá 
lett s most az egyetem fennállásának 450-ik évében a 
növendékek és tanárok egy szép latinsággal szerkesz-
tet t feliratot küldöttek XIII . Leo pápához. 

E feliratban a „kerek fejűek" felvilágosodott uno-
kái, ország világ előtt kereken kimondják, hogy nagyra 
becsülik a pápaságot, mely oly sokat áldozott száza-
dokon keresztül a tudomány, a művészetekért s oly 
sokat munkálkodott a keresztény czivilizáczió fölvirá-
goztatásán. 

Mikor fogunk már mi is az igazságosság és elfo-
gulatlanság útjára lépni, mikor fogjuk a tényeket 
.szenvedélytől és eloitélettől menten objective mérle-
gelni a sajtóban is?'*4 = 

Budapest, júl. 15. Kérelem a belügymini sterhez egy 
•rendelete alkalmából. — 

Széli Kálmán mint belügyminister a következő 
rendeletet intézte az összes törvényhatóságokhoz : 

..Panaszok merültek föl arra nézve, hogy az állami 
•egyedárusági czíkkek eladásával is foglalkozó keres-
kedők a munkaszüneti törvénynyel szemben rendszeres 
visszaéléseket követnek el, amennyiben az egyedárusági 
czikkek elárusitásának örve alatt nyitva tartott üzleteik-
ben a munkaszünet tartalma alatt nemcsak az állami 
egyedáruság czikkeit, szeszes italokat és dohány-
neműeket, hanem kereskedelmi üzletük egyéb áruit is 
kiszolgáltatják s ily módon nemcsak kijátszszák a 
munkaszüneti törvény rendelkezéseit, hanem egyúttal 
állami egyedárusági czikkek eladásával nem foglalkozó 
üzlettársaikkal szemben jogosulatlan versenyt fejtenek 
ki. Ezen visszaélések lehető megakadályozása czéljából 
fölhivom a törvényhatóságokat, miszerint intézkedjék 
aziránt, hogy a rendőrhatóságok a kérdéses kereskedő-
ket a legszigorúbb ellenőrzés alatt tartsák, s mihelyt 
arról győződnek meg, hogy egyes kereskedők az egyed-
árusági czikkek tekintetében élvezett kivételes állapot-
tal visszaélve az egyedárusági, valamint a 14.837/92. 
sz. kereskedelemügyi ministeri rendelet V. pontjában 
megnevezett egyéb áruczikkeken, úgymint gyufa, 
szivarpapir, szipka stb. kivül más áruczikket is szolgál-
tatnak ki a vevőközönség részére, az elkövetett kihá-
gások megtorlása iránt haladéktalanul intézkedjék." 

Eddig a belügyminister úr rendelete. 
Mindenesetre szép, mert lelkiismeretes dolog a — 

.munkaszünet védelme. Mi azonban, azon az alapon, 

.hogy „nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigi-
lant, qui custodiunt earn", azt kérjük a belügyminister 
úrtól, hogy emelkedjék magasabb álláspontra s necsak 
a munkaszünet érdekeit védje, hanem védje azt is, a mi 
több a munkaszünetnél, mert annak felsőbbrendű czélja, 
t. i. védje meg a vasárnapok és ünnepek megszentelé-
sének érdekeit is az által, hogy törvényjavaslatot ter-
jeszszen a parlament és a felség elé, a mely kimondja, 
liogy a miért a vallás napjain munkaszünet van, az — 

e napoknak a meg szentelése, è s azért ezeken a napokon, a 
főistentisztelet ideje alatt, reggel 9-től 12-ig, minden 
üzlet, üzérkedés és árusítás szigorúan tilos. 

Ha München, világvárosi jellege mellett, nem hal 
bele ebbe a vallástisztelő eljárásba, Budapest és Ma-
gyarország sem fog belehalni, sőt tisztességünkre fog 
válni az egész komoly világ előtt. ? ? 

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők.*) 

= A pécsi püspöki tanítóképző-intézet Értesítője 
1900 —1901-iki tanévről. Közli Döbrössy Alajos, pécsi 
székesegyházi t. kanonok, igazgató. Pécsett, píisp. lyc. 
nyomda, 1901. n. 8-r. 248 1. 

Feltűnően gazdag tartalommal vonja magára a 
figyelmet a pécsi püspöki tanitóképző-intézet eme leg-
újabb Értesítője, jeléül annak, hogy az intézet sorsát 
erős kéz, magasztos czélra, nagy munkával gondozza. 
Vaskossá a kötetet különösen a Döbrössy igazgató által 
szerkesztett intézeti rendtartás tervezete teszi, mely a 
maga nemében páratlan átható erővel gondoskodik 
mindenről. Az intézetnek erejét, fényét és hatásos 
működését tulajdonképp az a körülmény emeli, hogy 
Hetyey Sámuel pécsi püspök ur e nagymultu intézet kifej-
lesztésének és a legkiválóbb e nemű intézetek szintájára 
való felemelésének a vezetését maga vette a kezébe. 
E nagyszabású főpásztori működésről, aere perennius, 
a következő okmányok tanúskodnak : 

,,0 méltósága megyés püspök ur tanitóképzö-inté-
zetének óhajtott rendezését és szétválasztását a jog-
akademiától a következő magas intézkedésével valósí-
totta meg. 

1929/1900. A pécsi püspöktől. 
Nagyságos Döbrössy Alajos, 

a püspöki tanitóképző-intézet igazgatója, cz. kanonok 
úrnak 

Pécs. 
Mikor a lycealis ügyben eljárt bizottság kimon-

dotta, hogy az akadémiai épületből a tanitóképző-in-
tézet ki — és külön épületbe elhelyezendő, egészen az 
én intentióm szerint nyilatkozott. 

Mivel azonban a kihelyezés igen sok körülmény 
kedvező alakulásától függ, úgy, hogy egyelőre megha-
tározni alig lehet, mikor lesz tényleg végrehajtva; és 
mivel a lyceumi épület szükséges tatarozását elodázni 
immár nem tanácsos : felkérem nagyságodat, hogy 
mélt. Hanny Gábor és nagys. dr Szeredy József kano-
nok urakkal, mint érdekeltekkel a helyszínén meg-
jelenve, a szükséges átalakítás és tatarozásról jeg}Tző-
könyvet felvenni szíveskedjenek, mely jegyzőkönyv 
uradalmi mérnökömnek útbaigazításul szolgáljon az 
iránt, hogy megfelelő munkatervet és költségelőirány-
zatot készíthessen. 

Hogy pedig utólag kénytelen ne legyek az eljáró 
bizottság javaslatában változást eszközölni, már most 
közlöm nagyságoddal, miszerint mindazon javítás, tata-

*) Szives türelmet kérünk. Valamennyire rákerül a sor. 



II. Félév. 4. sz. .RELIGIO. 21 

rozás, áthelyezés tervbe veendők, a melyek e két in-
tézet időleges együttmaradása mellett kivihetők; hogy 
továbbá a két intézet tan- és egyéb termei teljesen 
elválasztandók és egy ugyanazon folyosón nem hagy-
hatók ; hogy a képezdével kapcsolatos gyakorlóiskolá-
nak elégséges helyiség nyújtandó ; hogy végre az 
árnyékszékek az intézeteken kívülállóknak egyszers-
minclenkorra hozzáférhetlenekké teendők. 

Minthogy végtére nagyságod is, meg a másik két 
érdekelt kanonok úr is esetleg fürdőbe avagy másként 
való nyaralásra eltávoznak Pécsről : arra kell kérnem, 
hogy mondott ügyben mielőbb eljárni szíveskedjenek, 
annál is inkább, mivel a munkát még ez évi szünna-
pok alatt óhajtanám végeztetni. 

Ki egyébként buzgó imáiba ajánlottan vagyok 
P.-Szt.-László, 1£00. jul. 3. 

f Sámuel, m. k. püspök. 

Megyés püspök urunknak a kath. tanítóképzés, és 
a növendékek javára irányult eme fontos intézkedései 
ő méltósága szándékának megfelelőleg a kiküldött 
bizottság által foganatosítva lévén, a pécsi püspöki 
tanitóképző-intézet saját díszes és kényelmes otthoná-
ban helyeztetett el, és így teljesülésbe ment, a miről 
tavai, csak mint jámbor óhajtásról emlékeztünk meg, 
hogy a tanítóképző a jogakadémiától tényleg elkülö-
ní te te t t . — Nem kevesebb jelentőséggel bír az intézet 
beléletének fellendülésére ő méltóságának következő 
két hivatalos rendelete : 

1130 1900. A pécsi püspöktől. 
Főtisztelendő Igazgató Úr ! 

Püspöki tanitó- és tanítónőképző intézeteim fej-
lesztése, azokban a tananyagnak egyenlő arányban 
leendő feldolgozása, mindkét intézetben az ellenőrzés-
nek egyöntetű gyakorlása szükségessé teszik, hogy 
mindkét intézet egy igazgató vezetése alatt álljon. 
Ezen okból Főtisztelendőségedet nevezem ki a tanító-
képző-intézet igazgatójává is ama biztos tudatban, 
hogy így a vallásos és hazafias nevelés, a fegyelem 
fentartása, a növendékek alapos kiképzése s ez által 
mindkét intézetemnek felvirágoztatása fogja Főtisz-
telendőséged fő törekvését képezni. 

És hogy e kettős igazgatói hivatalt annál sikere-
sebben és pontosabban teljesíthesse, felmentem Főtisz-
telendőségedet a tanitóképző-intézet I. és II. osztályá-
ban eddig teljesített előadások alól, nemkülönben a 
hitszónoki és misézési kötelezettségtől. 

Kötelességévé teszem azonban, hogy a tanitóképző-
intézet IV. osztályában a gyakorlati előadást heti 4 
órában Főtisztelendőséged vegye át. 

Egyébként buzgó imáiba ajánlottan vagyok. 
Püspök-Szent-László, 1900. julius 26-án. 

Főtisztelendőségednek 
jóakarója 

f Sámuel m. k. püspök. 
Főtisztelendő JDöbrössy Alajos tb. kanonok, tanitóképez-

dei igazgató urnák 
Pécs. 

1128/1900. A pécsi püspöktől. 
Főtisztelendő tb. Kanonok, Igazgató Ur ! 

Értesítem Főtisztelendőségedet, hogy a tanító-
képző-intézetben segédtanári minőségben kineveztem 
Gyömörey Zsigmondot, ki a tanítóképző I. és II. 
osztályában a neveléstant fogja előadni, egyúttal átveendi 
a magyar nyelv és irodalom és a német nyelv tanítását 
is, hogy igy Schultz és Vörös tanárok saját főtantár-
gyaikat a püspöki tantervben meghatározott heti óra-
számban annál alaposabban és kimerítőbben adhas-
sák elő. 

Értesítem továbbá arról is, miszerint Hraclek 
Károlyt a tanítóképzőnél eddig viselt hittanári és a 
gyakorló iskolában teljesített hitoktatói állásától fel-
mentettem és helyébe Komócsy Istvánt neveztem ki, 
a ki a képezdében miséző és hitszónok is fog lenni. 

Egyébként buzgó imáiba ajánlottan vagyok. 
Püspök-Szent-László, 1900. julius 26-án. 

Főtisztelendőségednek 
jóakarója 

f Sámuel püspök. 
Főtisztelendő Döbrössy Alajos, tb. kanonok, tanitó-

képezdei igazgató urnák 
Pécs. 

Miután a Őméltósága a tanitóképző-intézet fejlesz-
tését főpásztori gondjai közé számította, és ezen fontos 
tanügyi tényező olyatén szervezését határozta el, mely 
lehetőleg az ilynemű állami intézetek mintájára készül-
jön, s ebből folyólag a rendes tanári állások is oly fize-
tésekkel bírjanak minőkkel az állami intézetekben alkal-
mazott tanárok birnak : szükségessé lett a tanitóképző-
intézet fentartási alapját gyarapítani, mely 0 méltóságá-
nak 100.000 koronát tevő alapítványával, és a székesegy-
ház fölös jövedelmének 15 százalékával oly tekintélyes 
összegre emelkedett, melyből a tanitóképző-intézet 
személyi, és dologi kiadásai fenakadás nélkül fedez-
hetők." 

I R O D A L O M . 

Pázmány munkának legújabb kötete. 

PÁZMÁNY P É T E R bibornok, esztergomi érsek, 
Magyarország prímása 

Ö S S Z E S M U N K Á I 
a 

budapesti kir. magyar tudomány-egyetem megbízásából 
egybegyűjti és sajtó alá rendezi ugyanazon egyetem 

hittudományi kara. 
Magyar sorozat. 

T. kötet. 
Tartalma :I. Csepregi mesterség, az-az : Hafenreffer-

nek magyarra fordított könyve eleiben függesztett 
leveleknek czégéres czigánysági és orczaszégyenitő 
hazugsági, melyet az igazságnak ótalmára írt Ssyl 
Miklós. Sajtó alá rendezte Rapaics Rajmond, cs. és kir. 
t. udvari káplán, theol. doctor, a budapesti kir. tud. 
egyetemen ny. r. tanár. 1—25 1. — II. Az calvinista 
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prédikátorok igyenes erkölcsű tekclletességének Tüköré, mél-
lyé t az Felföldön nyomtatott Lelki Orvosságnak elöl-
járó beszédéből szerzett Letlienyei István. Sajtó alá 
rendezte llapaics Rajmond stb. 27—45 1. III. — Az igaz-
ságnak győzedelme, melyet az Alvinczi Péter Tükörében 

.megmutatott Pázmány Péter. Sajtó alá rendezte Atyjai« 
Rajmond stb. 47—114. 1. — IY. Csepregi szégyenvallás. 
Az-az rövid felelet, mellyben az csepregi hivságoknak 
kőszegi toldalékit verőfényre hozza Pázmány Péter. 
Sajtó alá rendezte Rapaics Rajmond stb. 115—249 1. — 
Y. Rövid felelet két calvinista könyvecskére, mellyeknek 
egyike okát adgya, miért nem felelnek az calvinista 
prédikátorok az Kalauzra, másika Itinerarium Catholi-
cumnak neveztetik. Sajtó alá rendezte dr Székely Ist-
ván, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen ny. r. 
tanár. 251- 302 1. — YI. Bizonyos okok, melyek erejé-
tíil viseltetvén sok íö ember, mind ennek előtte, mind 
e napokban-is, az uj-vallások tőréből ki-feslett és az 
Római Ecclesiának kebelébe szállott. Irta Pázmány 
Péter bíboros, esztergomi érsek. Sajtó alá rendezte 
Kiss János, pápai kamarás, theol. doctor, egyet. ny. 
rk. tanár. 803—342 1. — YII. Az Sz. Irásrúl és az Anya-
szentegyházról két rövid könyvecskék. Mellyeket írt 
Pázmány Péter esztergami érsek. Az 1626-iki bécsi 
kiadás után sajtó alá rendezte Demkó György theol. 
doctor, a budapesti kir. tud. egyetemen ny. r. tanár. 
343—469 1. — YIIÎ. A' setét hajnal-csillag idán bujdosó 
Luteristák Vezetője, melly útban igazíttya a' vittebergai 
academiának Fridericus Balduinus által kibocsátott 
feleletit a? Kalauzra. Pázmány Péter esztergomi érsek 
írta. Sajtó alá rendezte Kiss János stb. 471 — 823 1. 
A'agyis összesen 103 félivrét és 824 lapoldal. 

Ez a rengeteg kötet, a többi köteteknek együttes 
megrendelésével, a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem hittudományi karának dékáni hivatalánál — 
csak 5 írtba kerül, holott könyvárusi uton jóval többe 
kerül minden kötet. 

•Még egyet ! 

Ha majd Pázmány munkái megrendelőinek névso-
rát kinyomtatni fogják, sok ember bámulni fog magán, 
hogy miképpen is történhetett az. hogy ő, e már a 
10-ik kötetnél levő — Magyarországban nagyságánál 
fogva páratlan theologiai — irodalmi vállalat sem magyar 
sem latin sorozatának megrendelői közt nem szerepel, 
holott kütetről-kötetre figyelmeztetve és felhíva volt 
eddig már többször is, hogy a legnagyobb magyar 
theologus és Mag3Tarország második apostola össze-
gyűjtött munkáinak megjelenését megrendelése által 
tisztelje meg. 

A megrendelés még mindig nem késő, minden 
pillanatban lehetséges. Nem kell hozzá egyéb, mint 
levélben vagy levelező lapon nyilatkozat az egyetem 
hittudományi karának dékáni hivatalához, avval a 
kijelentéssel, hogy a nyilatkozó a magyar Cicero összes 
munkáinak mindakét, magyar és latin, .vagy akár csak 
a magyar, akár esak a latin sorozatát megrendeli. Ebben 
az es.eíben az egyetemi nyomda minden ' egyes kötetet 
5 írtért bérmentve küldi meg. Mig ha ily megrendelés 

nem történik, könyvárusi u t o l minden kötetet kiki 
drágábban kénytelen megfizetni. 

A kihez e sorok eljutnak, ha még nem tette 
volna, itt az ideje, hogy magát Pázmány Összes Mun-
kái megrendelőinek örökemlékü sorába felvétesse, — 
nehogy az utókor esetleg szintén csodálkozzék ! 

= A SZENT IMRE ÖNKÉPZŐ-EGYLET ALMA-
NACHJA. 1900/1. Budapest, Stephaneum nyomása. 
1901. 8-r. 300 lap. Ara 2 korona, díszes vászonkötés-
ben 3 korona. 

Derültebb lélekkel tekinthetünk Magyarország 
jövőjébe. A nemzet ifjúsága nagy reményekre jogosít-
Az ősi erény nem fog kiveszni ; lesznek hitvallóink, 
lesznek hőseink is. Mert keresztény embert hőssé — 
nem kell szükségképpen csataterekre gondolni, a kol-
dus viskójában is tenyészhet hősi szellem -— a keresz-
tény embert hőssé az ő Istenbe vetett rendületlen 
hite teszi. A magyar katholikus ifjúság körében már 
szervezve van a hitvallók falanxsza. Ez a szent Imre 
tiszteletére szentelt és védnöksége alá helyezett buda-
pesti főiskolai önképző-egyesület, mely első évkönyvé-
vel lép Magyarország művelt közönsége elé. Az ifjú 
egyesület evvel az első irodalmi és társadalmi fellépé-
sével meg lehet elégedve. Alakja szép, tartalma értékes. 
Legeiül van szent Imre elmélkedésre hivó képe Hegedűs 
László festőművésztől. Azután következik ifj. Zichy 
János gróf előszava; majd Emléksorok következnek, a 
melyeknek terén a következő nevek szerepelnek u. m, 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás, akinek ez az első 
Almanach ajánlva van, Schlauch Lőrincz bibornok, 
Császka György kalocsai érsek, Mailáth Gusztáv Ká-
roly gr. erdélyi püspök, Zichy Nándor gróf, Károlyi 
Sándor gróf, Barkóczy Sándor báró, Városy Gyula dr, 
Brcznay Béla dr, Békeji Rémig dr, Czobor Béla dr, Kiss 
János dr, Acsay Antal dr, Csillag Gyula dr, Mihályfi 
Ákos dr, Pacséry Károly dr, Glattfelder Gyula clr. Az 
irodalmi közlemények sorát Posty Kálmán S. J . költe-
ménye nyitja meg, melyet szerző a Sz.-I.-E. zászló-
szentelése alkalmából irt. Ezután következnek a többi 
dolgozatok a következő sorrendben : Az egylet zászló-
szentelésének története Vörös Bélától, A magyar ifjú-
sághoz (költ.) Gyiirky Ödöntől, Látogatás a legrégibb 
karthauzi zárdában (képpel) dr Birkás Gézától, Gerde 
Tamás (költ.) Antalffy Endrétől, Törekvéseink többektől, 
Temetőben (költ.) Auer Istvántól, Tizenhárom esztendő, 
vázlatok a Sz. I.-Ö.-E. történetéből, dr Hclvey Lajostól, 
Margit (költ.) Szemlér Ferencztől, Mesék Rorák Imrétől, 
Hitvány a sors .(költ.) Miklós Alajostól, A keresztény 
szoczializmus Lakatos Gézától, Álmodozás (költ.) Kovács 
Gyulától, A lengyelek Rómája Divéky Adorjántól. Da-
lok a múltból (költ.) Szendrői Kovács Gyulától, Zárda» 
ünnep Helvcy Lajostól, Dal szent Imréhez Antalffy-
SchneidertŐl, Titkári jelentés Lakatos Gézától. A Sz. 
I.-Ö.-E. tagjai : fővédnök Vaszary Kolos bibornok, véd-
nökök : Apponyi Albert gróf, Breznay Béla dr, Császka 
György érsek, Esterházy M. Móricz gróf, Károlyi Sán-
dor gróf, Mailáth G. Károly gróf püspök, id. Zichy 
János gróf, ifj. dr Zieliy János gróf, Zichy Nándor g r . 
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alapító tagok: Demeczky Mihály dr, Mailáth G. Károly 
gróf püspök, Mailátli György gróf, tiszteletbeli tagok : 
Clauser Mihály, Kisfaludy Á. Béla dr, Kmetyló Pál dr, 
Pálffy Sándor gróf attaché, Szabó Jenő főr. htg, Szá-
páry László gróf fiumei kormányzó, tisztb. elnök Glatt-
felder Gyula dr. A Sz. I.-Ö.-E. tisztviselői 1888/9— 
1900/1-ig. A Sz. I.-Ö.-E. alapszabályai. 

Megrendelhető ez a remek Almanach a Szent 
I.-Ö.-E. helyiségében, Budapesten, IV., Irányi-utcza 
18. sz. I. em. 15. sz. alatt. 

= A KASSAI EGYETEM. Emlélchönyv. í r ták és 
kiadják Kassa szab. Icir. város tan fér fiai. Kassa, 1901. 
lex. 8. 319 lap. (Folytatás.) 

Az igazán monumentális munkának eredetét, ren-
deltetését és szellemét dr Talcáts Menyhért prelátus 
bevezető czikkelyében következőképp adja elő: 

Kassa szab. kir. város tanférfiai, összesen mintegy 
kétszázan 1900. évi junius havában nagygyűlést tar-
tottak, a melyen behatóan migvitatták azt a kérdést, 
hogy mi feladat várakozik reájuk, mint a magyar nem-
zeti műveltség terjesztésének munkásaira, a kassai 
egyetem visszaállításának ügyére nézve megindult moz-
galomban, a mely városunk törvényhatóságát ujabb 
időben ismét nagy élénkséggel foglalkoztatja? 

Altalános volt a nézet, hogy tanférfiainkra nem 
várhat nemesebb feladat, mint a visszaállítandó Icassai 
egyetem ügyét irodalmi utón támogatni. Szükségesnek 
találtuk a kérdésnek minden részletét szaktanácskoz-
mány tárgyává tenni, épen azért az egész munkát 
albizottságoknak osztottuk ki, melyek működésüket 
haladéktalanul megkezdték. A munka igazán hazafias 
lelkesedéssel haladt s eredményei mihamar konstatál-
hatok lettek. Az egyes albizottságok együttes ülése 
határozatilag kimondotta, hogy a kassai egyetemről 
Emlékkönyvet fog kiadni, a melynek keretében kiter-
jeszkedik a város kultúrájának múltjára és jelenére 
ugy, hogy a kiadandó munka Kassa város kultur-
monográfiája legyen. 

A nagygyűlés az albizottságok megállapodásait 
jóváhagyván, szorosabban meghatározta az Emlékkönyv 
czélját, pontosan megjelölte annak tartalmát s megala-
kította a munka kiadását intéző szerkesztő bizottságot 
is. Vezérelveink, melyek szerény vállalatunkban irány-
adók voltak, rövid foglalatban a következők : 

Az egyetemi Emlékkönyv irodalmi úton igyekszik 
támogatni Kassa szab. kir. város és Abauj-Tornavár-
megye közönségének s esetleg a hozzájok csatlakozó 
szomszédos törvényhatóságoknak mozgalmát az egykor 
fennállott kassai egyetem viszszaállítása ügyében. Az 

egyetem szervezésének eszméjét a központi túlzsúfolt 
egyetem deczentralizácziójának elvére alapítja s épen 
azért más magyar városok hasonló irányú törekvéseivel 
ellentétbe nem helyezkedik, sőt azok akcziójának 
jogosúltságát elismervén, velők semmikép versenyre 
nem kel. Mintául az olasz és német u. n. kis egyeteme-
ket tekinti, melyek a virágzás igen magas fokán állanak. 

A Kassán létező főiskolák közül a kir. jogakadé-
miát jelenlegi szervezetével és berendezésével, minden 
változtatás nélkül beilleszthetőnek tartja az egyetem 

keretébe annyival is inkább, mert abban minden jogi 
tanszék egyetemi habilitáczióval bíró szaktudósokkal 
van képviselve, a kik az irodalom terén is számottevő 
munkát végeznek s rendes szaktárgyaikon kívül az u. 
n. speczialkollégiumokkal a jogtudomány egész körére 
kiterjeszkedni igyekeznek. Könyvtáruk, a mely alapjá-
ban a kassai egyetem tulajdona volt, több mint 24,000 
kötetből áll s ma már nyilvános jelleggel is bír, min-
den nehézség nélkül az egyetemi könyvtár jellegével 
fölruházható s a többi fakultásokra való tekintettel 
tervszertileg gyarapítható volna. 

A mi a hittudományi líczeumot illeti, annak 
theologiai fakultássá való kifejlesztése a tudomány és 
tudományos papképzés szempontjából fölöttébb kívána-
tos. Tekintve azonban azt, hogy tisztán katholikus 
jellegű theol. fakultás felállításáról van szó, annak fön-
tartása és ellátása kizárólag egyházi vagyonból történ-
nék, az állampénztár minden megterheltetése nélkül. 

A jogi és theologiai kar szervezése tehát könnyű 
szerrel és minden zökkenés nélkül megtörténhetik, úgy 
a mint azt alábbi czikkelyeink kifejtik. 

A két említett főiskolán kívül van Kassán egy 
virágzó mezőgazdasági szakiskola, a modern didaktikai 
viszonyoknak legmegfelelőbb módon berendezve, mely-
nek a 70-es években a város közönsége — most már 
gyönyörű mintagazdasággá fejlesztett — birtokot ado-
mányozott azzal a kikötéssel, hogy ez az intézet főiskolai 
jelleggel ruháztassék föl. Mi sem áll útjában annak, 
hogy ez a díszes palotában elhelyezett, dúsan fölszerelt, 
kísérleti állomásokkal, füvészkerttel és mükertészettel 
gazdagított s internátussal is kibővített intézet akadé-
miaijelleggel fölruházva, mezőgazdasági fakultás czímén 
a fölállítandó kassai egyetemhez kapcsoltassék. 

Ujabb áldozatot a magas kormánytól csupán a 
bölcsészeti kar fölállítására nézve kérünk, a mely nél-
kül az uj egyetem nem is képzelhető. Mindössze 10—12 
rendes s körülbelül ugyananynyi magántanári tanszék 
szervezéséről van szó. E tanárok javadalmazása a mos-
tani jogakadémiai tanárokéval egyenlő volna s igy az 
egész kar ellátása, beleszámítva a tanárok lakáspénzét, 
a szolgatartást, fűtést stb. alig rúgna többre 40,000 
frtnál. Összefoglalva mindazt, a mivel eddigi intézeteink 
rendelkeznek s a mibe valamennyi fekultás évi ellátása 
kerül, legfeljebb 50,000 frtra tehető az az összeg, a 
mit az egész egyetem fentartására évenkint az államtól 
kérünk. Kassa város áldozatkészségét czikkelyem végén 
fogom ismertetni. Itt csupán az összehasonlítás ked-
véért hozom fel azt, hogy ha táblai bíráskodásunk 
bajain és nehézségein az íigj^es deczentralizáczió segített 
s igazságszolgáltatásunkat könnyebbé tette és meggyor-
sította, miért ne lehetne az egyetemi képzés bajain és 
nehézségein is deczentralizáczió val segíteni, t. i. a magyar 
ifjúság egy jelentékeny részét a központi egyetem zsú-
foltságából a vidékre kitelepíteni s a tudományos 
életet föllenditeni ? Miért ne lehetne, kiváltképen akkor, 
ha nem is oly nagy áldozatba kerül, a melyet állam-
háztartásunk évi budgetje meg nem bírna ? 

(Folytat juk ) 
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VEGYESEK. 
-f- Rómában szent Péter és Pál napján kelt az a 

pápai levél, melyet XIII . Leo a szerzetes rendek és 
társulatok főnökeihez intézett vigasztalásul és erősité-
siil az üldözések közepette, melyek ezidőszerint a 
szerzetesi életet körülostromolják. 

— Föpásztorainkról. Dr Schlauch Lőrincz bibor-
nok ur ezidén nyári tartózkodásra nem megyen Ischlbe. 
Baide Imre nyitrai püspök ur nyári tartózkodásra f. 
hó 8-án Radosnára távozott székhelyéről. Dr Vályi 
János eperjesi püspök ur tiszteletére a város polgár-
sága fáklyásmenetet rendezett tiltakozásul a szeretett 
főpásztor ellen kazár részről terjesztett rágalommal 
szemben. Csúszka György kalocsai érsek ur f. hó 8-án 
Budapestről székhelyére utazott. 

— Az esztergomi főinegyébe a konkurzuson 121 
ifjú jelentkezett. Bevettek 59-et és pedig theologiára 
10-et, a gymnasium VII. osztályára 12-öt, VI. o. 12-öt, 
A', o. 25-öt, kik közöl 19 az esztergomi seminariumban 
marad, 6 a pozsonyi Emericanumba megyen. 

Sión őrei vigyázzatok! Farkasok ólálkodnak 
az akol körül. Éhség kergeti őket a ragadozásra, a 
képviselői mandátumok iránt való nagy éhség és szomju-
hozás. A szatmári „H. Sz.u a következő kortesfogásról 
ad jelentést. „X. parochiára lihegő lelkesedéssel és 
rettenetes panaszszal köszönt be egy szabadelvű jelölt 
u r : „Főtisztelendő uram! szégyenletes az egyház jelen-
legi állapota, mert nincs autonomia ! nincs revisio ! 
Vagyonilag tönkretéve a kisiparos, kisbirtokos, szörnyű 
a földadó ! Ezer nyavalya a hazán ! Es én mindenben 
osztom a néppárt elveit ; de meggyőződésem, hogy az 
egyházért és az én elveimért csak a szabadelvű párt-
ban lehet valamit eredményivel tenni. Kérem ezt a 
hiveknek előadni és a választásban támogatni-. A 
főtisztelendő ur fejébe sehogy sem fért, hogy a farkas 
néha bégetni is tudjon, kiváncsi volt a körmére is és 
igy szól : Kérem, uram, ezt, mit mondott, leirni, hogy 
éppen igy modhassam el híveimnek." És itt bámulj és 
tanulj világ ! ós halld a szabadelvűek igaz elveit. „Ilyet 
irásba adni nem lehet." Tehát nem merte a szabadelvű 
farkas azt papirra körmölni, mit előbb bégetett-. Es 
vájjon miért? Mert a hazug kortes-fegyver visszafelé 
sült el. Nos hát az ilyen fegyverek nem tisztességes 
fegyverek és nem is érdemlik azok az elvek, melyeket 
ily tisztességtelen fegyverekkel vittek a hatalom pol-
czára, a „szabad" praedicatumot, mert annak magyar 
neve csalás és hazugság. Szegre, illetve pokolba az 
ilyen szabadelvűekkel, mert Deák Ferencz még a poli-
tikai harcz alapelvéül is azt mondotta : „Hazudni nem 
szabad." 

— Változások a pannonhalmi szent-Benedekrend-
ben. Az iskolai év végeztével a szokott dispozicziók 
már megtörténtek a sz.-Benedek-rendben. A győri 
székház tagjai mind itt maradnak a jövő esztendőre is; 
változás annyiban történt, hogy a házgondnoki teen-

dőket Osztovics Gellérttől Ruzicska Aurél vette át. — 
Pannonhalmán a Rend pénztárosa László Boldizsár, 
központi gazdasági pénztáros Pallos Kajetán számvevő, 
házgondnok Csapó Antonin, plébános Gyulai Rezső, 
tanár Boros Alán, hitszónok és tanár Ányos Arisztid. 
Esztergomban tanárok Agatsin Gyula és Vidóczy Asztrik, 
könyvtáros Meszlényi Lambert tanár, Sopronban fő-
gimnáziumi igazgató és székházi ellenőr Gallik Osz-
vald, tanárok dr 2lérei Kálmán és Gácser Kalazant, 
hitszónok és templomgondozó Benyák Ottó. Komárom-
ban házfőnök, gimn. igazgató és a Király-püspök-ala-
pítvány igazgatója Horváth Kristóf, házgondnok és a 
Király-püspök-alapítvány ellenőre Hevesi Bernát tanár, 
könyvtáros Hajós Benő tanár, Tihanyi Pál, nyugalom-
ban Jeney Ernő. Kőszegen a templomgondozó Mázy 
Engelbert, tanár Kocsis Lénárd. Pápán tanárok Strcdi 
Dénes és Szekeres Bonaventura. Bakonybélben perjel 
Sebők Árpád, alperjel Fekete Tivadar. Tihanyban alper-
jel Peliám Máté, nyugalomban Thanhof er Czirill. Kis-
Czellben perjel Jagicza Lajos, házi lelkiatya Laboch 
Berthold, plébános Grátzer Pius ; nyugalomban Szent-
imrei Márton. Zala-Apátiban plébános és házgondnok 
Beznyák Albert, házi lelkiatya Wagenhoff er Titus. Füs-
sön jószágkormányzó Horváth Bálint, plébános Schultz 
ATendel Bársonyoson plébános Bakonycd> i Ildefonz dr, 
Kajáron plébános Horváth Róbert. Varsányban plébá-
nos Jfesterházy Imre. 

— Jótékonyság. A szatmári káptalan az ottani 
kath. legény egyesületnek házépítés czéljából 2C00 koro-
nát szavazott meg. 

— Az angol faj minden fényes és nagy tulajdon-
ságai mellett is az emberiség azon népfajaí közöl való, 
a melyeknek nevéhez nagy latrociniumok emléke fűző-
dik. íme ott van a bur háború. Az ir nemzetet pedig 
oly helyzetbe nyomta le, hogy most ir származású 
amerikai milliomosok szövetsége négy szigetet szándé-
kozik a Csenden-oceánon megvenni az irek oda tele-
pítése és ott nemzeti önnállóságuk fenntartása végett. 
A négy sziget a mai Irhon négy tartományának nevét 
fogja viselni u. m. Ulster, Munster, Leinster és Con-
naught. A „jóu szomszéd igy szorítja ki szomszédját 
saját otthonából! 

— Tenillot Lajos életrajzának 2. kötete a boldo-
gult nagy konvertíta testvéröcscsének, Veuillot Jenőnek 
a tollából, már megjelent és kapható Victor Retauxnál 
Párisban. 

— l'ont comme chez lions. A bajor katholikusok-
nak is az a bajuk, a mi a mienk. Nem tartják dicső-
ségnek a hitvallóságot. A würzburgi egyetem épp oly 
katholikus alapítvány mint a mi budapesti egyetemünk. 
ü,s ott mégis oly állapotok fejlődtek ki, iiogy a böl-
csészeti kar historico-philologiai szakában ebben a má-
sodik félévben 3 protestáns és külföldi tanár nyert 
kathedrát, katholikus és bajor egy sem. Erre a „Bayer. 
Kurir- egyenesen kimondja, hogy „a würzburgi böl-
csészeti kar többé nem is akar katholikust." Igazán, 
gyönyörűséges állapotok ! 

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

Budapest, 1901. 2sagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- ; 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- \ 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : § 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. | 

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

Budapesten, julius 13. 4. 

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. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

,,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius comptngendae 
ndlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus."" 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

LEONE. 

F e l h í v á s e lőf izetésre. 

A magyarság újjászületése Amerikában 
és 

Magyarország megújhodása Amerikából. 
— Néprajzi, nemzetgazddszati, valláserkölcsi gondolatok. — 

Furcsa czimek, vakmerőnek látszó áll í tások 
biz azok a czimbe ve t t mondások, m o n d h a t n á 
valaki. 

De igenis, mikor tények beszélnek, melyek 
e czimeknek megfelelők, akkor ily állítással 
állni a világ elé, nem vakmerőség, hanem 
igazság, melylyel jó lesz a vén Magyarország 
tespedőnemzedékénekide jében megismerkednie. 

A magyarságnak, i t t a D u n a lefolyásának 
közepén, a Kárpá tok tó l és Alpesektől úgyszólván 
minden oldalról körülbás tyázot t gyönyörű e hazá-
ban, gondviseléses h ivatása volt, van és leszen. 
Ez t valaha még a verebek is csiripelték. A mai 
felvilágosultság azonban ugy gondolkozik és 
ar ra t an i t j a az u jabb generácziókat , hogy mit 
nekünk gondviseléses hivatás ! — „ubi bene, 
ibi patr ia" , a h o l kenyeret kapsz, o t t a hazád . 
Es ezt a szörnyű elméleti leczkét még ször-
nyűbb gyakorlat i kényszerrel tetézi . Ez a mai 

felvilágosultság, mely megindí to t ta e hazában, 
az I s ten elleni harczot , nem bir kenyere t adni. 
a haza va lamennyi szülöt t jének. Eze reknek 
kezébe bele tuszkol ja t e h á t a koldusbotot és 
kegyelet len szivvel r á m u t a t Amer ikára , hogy 
men jenek oda — dolgozni és boldogulni. És az t 
mondják , hogy már 800,OOO-ig sőt egész 
1.000,000-ig emelkede t t az Amer ikában élő 
magya r honosok, köz tük legsűrűbben a tö r -
zsökös magya roknak a száma. 

Csodálatos lelki á lmosság ül t rá va lóban 
az i t thon tengődő magya r ság elméjére. E n n e k 
a re t t ene tes nemzet i vérveszteségnek sem okát 
komolyan nem ku ta t j a , sem gyógyszerei t n e m 
keresi. P e d i g mindake t t ő t m u n k a és f á radság 
nélkül meg lá tha tná , mer t szembeszökők és 
hangosan kiáltók, kivált az önmagában levők, 
De vannak kivüle állók is. 

Hogy ezen a földön i t t magyar ság n e 
legyen, vagyis hogy a mi van is, a népek és 
nemze tek á r j ában felolvadjon és szétfolyjon, 
az egyszerre három roppant szívós népfa j önző 
érdekében fekszik. S mióta az európai népek 
életében a keresz tény külszin és lá t sza t leple 
mögö t t pogány élet és erkölcsök kap tak lábra, 
azóta a Magyarország földjére áhitozó há rom 
népfa jban a pogány önzés kímélet lenségének 
és durvaságának egész erejével megindúl t a 
magyarságnak e föld színéről való lassú és> 
mintegy l á t a t l anban folyó el tüntetése. 



RELIGIO. LX. évi. 1901. 

Ez a három népía j — ne kérdezd nyá jas 
olvasó, hisz mindenki ismeri őket, — a ké t 
főszomszéd : a németség és a szlávság, melyek 
két nagy vi lágbirodalomba vannak, tényleg 
vagy aspiráczióikban, egyesítve, és a zsidóság, 
mely a földön mindenüt t több-kevesebb szo-
ronga t t a t á s közt éli gondviseléses rendelteté-
sének különleges világát, s csak Magyarország-
ban érzi, lá t ja maga előtt a ha t á r t a l an gyara-
podásnak lehetőségét a maga számára. 

A magyarság tehát , a melynek száma az 
ország magyar je l legének fenn ta r t á sá ra alig 
hogy épp elégséges, szórni innen kifelé, szorul 
ki mindenfelé, de leginkább Amerika, kivált 
pedig az é.-a. Egyesül t-Államok felé, a liol, 
szerencsénkre , nagy el lentétben a romániai , 
a bécsi és a gráczi kivándorlásokkal , a magyarság 
hiven megőrzi nemzet i önérzeté t és ősi hazá-
jához való törhe te t len kegyele té t és ragasz-
kodásá t . 

Ennek az örvendetes t énynek fényes és 
k imondhata t lanu l kedves bizonyítéka érkezet t 
f. hó 11-én ehhez az öreg Magyarország vallás-
erkölcsi érdekeit 60 év óta őrző és gondozó laphoz, 
a „Religio"-hbz. Az „Amerikai Magyar Katho-
likus Irodalmi és Nyomdai Szövetkezet" ál tal 
megind í to t t „MAGYAROK V A S Á R N A P J A " 
czímű lapnak l-ő, mu ta tványszáma érkezet t 
hozzánk ezen a napon. Épp 15 nap te l t bele, míg 
az Óceánon átkelt . S e liosszn nagy uton, az 
ősi haza e kedves vendégének, b izonyára sej-
te lme sem vala arról, hogy mily meglepetés t 
•és örömet fog kelteni a magyarok, a katliolikus 
magyarok öreg hazá jában . 

Furcsának lá tszóan valóban meglepő és 
-csaknem megmagya rázha t a t l an á ta lakuláson 
megy át a magyar ember, a mint az Egye-
sül t -Ál lamok földjére teszi a lábát . Elemi erő-
vel kitör belőle az i t thon hagyot t nyomasztó 
és senyvesztő körü lmények ál tal belefoj tot t 
'életrevalóság s az egyéni szabadságnak és ki-
válóságnak amerikai versenyében nemcsak 
hamar kiállja a próbát , de gyorsan boldogul 
is. A keleti nembánomságo t és könnyen élni 
vágyó tunyaságot , számítás, munkakedv és 
re t te i i thet len k i tar tás vá l t ja fel nála. És mind-
ezen, benne újból k i fakadt nemes és nagy 
tu la jdonságok te te jébe szeplőtelenül meg ta r t j a 
— az Amer ikába kivándorolt katliolikus és 
.magyar .ember — ősi magyar liazafiságát és 

katliolikus hi thűségét . Sőt úgyszólván mind-
aket tő fokozódik benne. Hazaf i ságának mele-
gé t fokozza az ősei vérével öntözöt t európai 
l iazától való távolesése, katliolikus hithű s ég ének 
erejét pedig óriásilag emeli az amerikai katlio-
liknsok küzdelmekben megedze t t életrevalósá-
gának vonzó, el lenállhatat lan, ragadó példája. 

Nincs ot t sem kongrua, sem autonomia, 
melylyel az öregmagyarországbel i katlioliku-
soknak a szemét sikerült az egyház ellensé-
geinek kiszúrniok. Az amerikai katliolicziz-
m n s n a k ha ta lmas ereje minden katliolikus hí-
vőnek egyéni l i i tbuzgóságában, katli. hitből és 
h i tben való élésének egyéni kiválóságában 
rejlik. 

í m e tehát , váj jon nem volt-e igazam, midőn 
azt mondot tam, hogy a magyarság Ameriká-
ban valóban újjászületik s hogy az újjászüle-
t e t t s hazájoklioz törhete t len hűséggel ragasz-
kodó amerikai magyarok á ta lakul t ha ta lmas 
erkölcseiből és életrevalóságából bizonyára az 
öreg Magyarországra is a megújhodás szelle-
me fog á tszál ln i?! *** 

Az agrárkérdés Magyarországon. 
— Irta és az első magyarországi keresztény szoeziális kurzuson 

előadta teveli Vargha Dezső dr. — 
(Folytatás.) 

A földbirtok természete tőke, amelynek rendelte-
tése, hogy a munka által megtermékenyítve, birtoko-
sát, művelőjét és a társadalom többi osztályait az élet 
föntartására szükséges javakkal ellássa. Tehát a föld-
birtok úgy legyen elosztva, hogy birtokosát, művelőjét 
a szükségesekkel ellássa, és azonfelül még annyit ter-
meljen, hogy cserébe a többi osztályoknak is juttasson, 
amire szükségük van. Ámde a föld gyümölcsözővé 
tétele és erőben tartása hosszú esztendők munkájának 
eredménye ; hogy czélunkat elérhessük, a talajt megjavít-
suk, fölnevelt állatainkból hasznot lássunk, szöleink, 
gyümölcsfáink termését láthassuk, évekig kell előre 
dolgoznunk. Ilyen fáradságos, sok kitartást követelő 
munkát csak egy megedzett, begyakorolt munkás ké-
pes végezni. Erre generácziókon keresztül kell neve-
lődnie. Azért is egy kipusztult földműves osztályt 
semmivel pótolni nem lehet, mig ellenben a társadalom 
többi osztályában támadt hézagokat könnyű kiegészí-
teni. Szükséges továbbá, hogy a földbirtokosnak némi 
garancziái legyenek arra nézve, hogy munkája gyü-
mölcsét ő és nem más fogja élvezni. 

Még egy harmadik szempontot is tekintetbe kell 
vennünk. A keresztény ethika törvényei szerint senki 
vagyonának nem föltétlen ura. Legfőbb ura mindennek 
a Teremtő, az emberek csak hűbéresei, haszonélvezői 
a rájuk bizott javaknak, melyeket saját és ember-



II. Félév. 4. sz. .RELIGIO. 27 

társaik javára kötelesek adminisztrálni. Ez kétszeresen 
áll a földbirtokra nézve, mely bizonyos tekintetben 
nemzeti közvagyon, mert rendeltetése az egész nem-
zetet táplálni. A földbirtokos lelkiismeretbeli köteles-
sége, vallási és nemzeti szempontból, birtokát kizsák-
mányolás, kiszivattyúz ás nélkül utódaira hagyni, mert 
családjának és a nemzetnek az ő halála után is élnie 
kell. Nem szabad Napóleonként azt az elvet vallania : 
„Après moi le déluge", utánam jöhet akár a vizözön is. 

Ezekből önkényt folyik az egészséges agrárrend-
szer két főtörvénye, és pedig : 

1. a földbirtoknak arányos megosztása, 
2. stabilitása. 
Vegyük e kettőt szemügyre, különös tekintettel 

hazánkra. 
Ami a földbirtok arányos megosztását illeti, azt 

egészségesnek akkor mondhatjuk, ha a föld túlnyomó 
része kisbirtokosok kezén van, akiknek akkora birtokuk 
van, hogy azt kellő élő és holt fundus instruktussal 
láthatják el, ennek következtében kellőképen megmű-
velhetik, erőben tarthatják és magukat tisztességesen 
fentarthatják. Két dolog ellenkezik e^zel : a földbirtok-
nak kevés kézben való összpontosítása, és annak túl-
ságos fölaprózása. vagyis a törpe-gazdaságok. 

Ami a nagybirtokokat illeti, azokat legkevésbé 
sem lehet általánosságban a nemzeti létre veszedel-
meseknek Ítélni. Sőt ellenkezőleg, úgy közgazdasági, 
mint nemzeti szempontból fontos hivatásuk van. Gazda-
sági szempontból hivatásuk a közép- és kisbirtokosokat 
az intenziv gazdálkodásra oktatni. A kisbirtokos soha, 
a közép-birtokos pedig ritkán van abban az anyagi 
helyzetben, hogy a természettudományok és a gazda-
sági technika legújabb vívmányait kísérletezések által 
bevezesse és azáltal a gazdálkodást mindig intenzivebbé 
és jövedelmezőbbé tegye. Ez a nagybirtokos hivatása. 
A bevált újításokat és javításokat azután, melyek azon-
ban csak évekig tartó költséges kísérletezések eredmé-
nyei, átveszik a közép-birtokos és ettől a kis-birtokosok. 

Nemzeti szempontból a nagybirtokosnak hivatása 
a nemzet szellemi életét irányítani. Az anyagi gondok-
tól fölmentve, minden eszköz rendelkezésére állván, a 
főnemesség és a vagyonos nemesség önképzés út ján a 
szellemi művelődés magasabb niveaujára emelkedhetik ; 
a tudomány, irodalom, művészetek terén mint műpár-
toló és működő munkálkodhatik ; a közéletben, a poli-
tikai, diplomácziai, katonai pályán szerezhet érdemeket 
a nemzet körül. A történelem igazolja, hogy egészsé-
ges arisztokraczia nélkül a közéletben finomabb érint-
kezés, öntudatos politikai élet, a művészetek és tudo-
mány fölvirágzása nem képzelhető. E nemességnek 
azonban a néppel a nemzeti nyelv, nemzeti gondol-
kozásmód és aspirácziók közönsége által egybe kell 
forradnia, különben a nagyobb vagyon és az állás 
külső dísze által kínálkozó befolyást a nemzet életére 
nem gyakorolhatják. 

Ezen adományokért viszontszolgálattal tartoznak 
a nemzetnek és a társadalomnak, mert egy kiváló 
országgyűlési képviselőnk mondása szerint : „aki a tár-
sadalomtól többet vesz, mint amennyit visszaad neki, 

az tolvaj". Ily gondolkodású arisztokracziának köszön-
heti Anglia jelen nagyságát és Oroszország mesés elő-
haladását. 

Hazánk történetében is találkozunk számos i ly 
fényes névvel, akik az ország jogainak védelmében, a 
harczok tüzében, a tudomány, irodalom és művészetek 
terén és a nemzet vezetésében valóban tiszteletre méltó* 
módon tündökölnek. 

A nagybirtok tehát nemzeti szempontból, ha i ly 
nemeslelkü tulajdonosokkal bír, hasznos, sőt szüksé-
ges; közgazdasági szempontból pedig nem káros, ha 
csak nincs hajlandósága fölfalni a kis birtokot és nem 
iparkodik azt kiszorítani. 

Az 1895-ik évben megejtett mezőgazdasági s ta -
tisztika szerint Magyarországon a gazdaságok : 

53-5 7J/u-a törpe gazdaság 0—5. kat. holdig). 
45-44'1 0-a kis gazdaság (5—100 holdig). 
0-83°/0-a középgazdaság (100—1000 holdig). 
0-16°/,,-a nagygazdaság (1000 holdnál nagyobb).. 
A földbirtok pedig terület szerint következőképen 

oszlik meg : 
Az összes területből esett : a törpegazdaságokra 

6-157 0, a kisgazdaságokra 48-44"/,,, a középgazdasá-
gokra 24-22yo és a nagygazdaságokra 31-l9°/tí. 

E kimutatásból látjuk, hogy a szocziális szem-
pontból oly fontos kis gazdaságok elég tekintélyes-
számmal foglalnak helyet hazánkban. Ezzel szemben 
nyugt:lanító jelenség törpegazdaságok nagy arány-
száma a csekély területnépesedés mellett. A nagy bir-
tok is aránylag nagy területet foglal el (31197,,),-
azonban ez szocziális szempontból legkevésbé sem 
veszedelmes, mert a nagy birtok legnag}7obb része erdő 
(42-347,), legelő (13-07) és csak 32.077,, a szántóföld, 
már pedig köztudomásu, hogy az extensiv gazdálko-
dásnál milyen az erdő és legelő, legjobb nagybirtokban 
való kezelés és szocziális szempontból sem rejt magá-
ban fenyegető veszedelmet. Örvendetes, hogy a törpe-
és kisgazdaságokban a szántóföldnek arányszáma sok-
kal nagyobb, t. i. 62*447o és 67.0770. 

Föl kell itt említenünk a korlátolt forgalmú bir-
tokokat. Ujabb időben sok szó esett a korlátolt for-
galmú birtokról, úgy a napi sajtóban, mint a parla-
mentben. Káros voltát azzal akarták igazolni, hog}^ a. 
földéhes nép, nem juthatván földbirtokhoz az agrár-
szoczializmus karjaiba veti magát. Ignotos fallit notis 
est deritui. Az agrár-szoczializmusnak egészen más. 
okai vannak. Azokban a vármegyékben, a hol az agrár-
szoczializmus dühöngött, mint Békés, Csongrád és 
Csanádmegyében, aránylag a legkevesebb kötött bir-
tok van. 

Igaz, hogy a kötött birtokok területe 16.381,451 
kat. holdat tett ki 1900-ban, ámde e terület nem n ö -
vekedő, hanem fogyóban van. Tíz év alatt félmillió' 
holdat fogyott. Ám még igy is az anyaországban az 
összes terület 33-5470-át, Horvát-Szlavonországban pedig 
40-7270-át teszi ki. Ez igen nagy arányszám volna, 
ha nem tudnók azt is, hogy ezen területnek óriási 
része, u. m. : 51-3270 erdő, 22-71°/0 legelő, 9-1370 nem 

4* 
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termo terület, szántóföldre csak 12-26°/0, a rétre 3.91% 
esett. 

Már pedig mindenki tudja, hogy az erdőre nézve, 
különösen az 1898-iki XIX. t.-czikk életbeléptetése 
óta. úgy climatologiai, hydrographiai, hygieniai, orni-
thologiai, mint gazdasági szempontból sokkal jobb, ha 
kötött kézben'vannak, mintha szabad forgalom tárgyát 
képezik. Nagy nemzeti érdek, hogy az erdők okszerű 
kezelés által fenntartassanak. 

A 12-26'/0-nyi szántóföld tekintélyes része köz-
ségi, lelkészi, tanitói, közbirtokossági birtokot képez, 
a melyeken a nép bérlethez juthat, vagy mint cselédek 
és munkások tisztességes keresetet kap, másrészt pedig 
okszerűbb gazdálkodást nyújthat. 

Van azonban a nagy birtoknak egy árnyoldala, 
a mely, ha figyelmen kivül hagyatik, könnyen szocziális 
veszedelmeket rejthet magában, melyet az angolok 
absenteismnek neveznek. A szocziologia egyik sarka-
latos törvénye, hogy a javak egészséges megosztása 
érdekében szükséges, hogy a mennyire lehet, jövedel-
mét mindenki ott költse el, a honnan szerzi. 

A nagy birtokok tulajdonosai azonban sokszor a 
társadalomban vitt szerepük, hivatásuk, a tudományos, 
művészi élet iránt való érdeklődésük miatt kénytele-
nek nagy városokban tartózkodni, a nagy városok 
fénye, pompája, különböző szórakozásai pedig azokat 
vonzzák, a kik az előbb említett nemesebb intencziók 
iránt fogékonysággal nem birnak. Ezen távollét követ-
keztében köztük és a földbirtok népe közt szorosabb 
erkölcsi kapocs nem támadhat, a mi irigységet, zúgo-
lódást támaszthat az alsóbb osztályokban. Egy főpap 
birtokán, a ki milliókat áldozott kulturális, egyházi, 
jótékonysági czélokra, hallottam a cséplő-munkások 
szájából, midőn az óriási asztag mellett ebédeltek: 
„minek • egy embernek annyi, hányan megtudnának 
ebből élni!" A szegény jámborok persze nem tudták, 
hogy mennyit ajándékozott a nemes szívű főpap tem-
plomokra, iskolákra, árvaházakra és szegényekre. 

Azért az oly nagybirtokosoknak, akik hivatásos 
kötelességük miatt hosszabb ideig nem tartózkodhatnak 
birtokaikon kötelességük a távolból is figyelemmel kí-
sérniük a birtokaikon tartózkodó nép szükségleteit, és 
annyival inkább bő alkalmuk lesz itt jótevőleg közbe-
lépni, amennyivel több terhet rónak a modern állam 
követelményei, különösen az iskolaügy a szegény népre. 

Taine a franczia forradalomról irt hatalmas mun-
kájában bizonyítja, hogy oly földesurak birtokain, akik 
a franczia udvar fénye és Páris csábjai által elvonat-
ták magukat, mily borzalommal ütött ki a társadalmi 
fölfordulás : mig oly vidékeken, ahol a nemesség bir-
tokain tartózkodott, a Vendéeben és Bretagneban, ellen-
állott a forradalmi izgatásoknak. 

A gazdasági cselédek állapotánál meg kell emlí-
teni, hogy sok helyen a cselédlakások legkevésbé meg-
ífelelőek. Igen könnyű belátni, hogy közegészségi és 
iközerkölcsiségi szempontból mily veszedelmes, ha 3 — 4 
béres-család eg}r szobában lakik. Okvetetlenül kellene 
gondoskodni arról, hogy egy szobában több család ne 
lakjék, mint egy, inkább kisebbek legyenek e lakások, 

lakóik lígyis az idő legnagyobb részét a szabadban 
töltik. 

Mig tehát az agrár-kérdés egyik főpontja, a birtok-
megosztás, hazánkban eléggé kielégítő módon van meg-
oldva, addig nem mondhatjuk ezt a másik és még 
fontosabb kérdésről, a birtok állandósításáról. 

Láttuk fönnebb, hogy a földművelés természete és 
a nemzeti érdek megkívánja, hogy a földbirtok apáról-
fiura szálljon, ne cseréljen gyakran gazdát, szóval, ter-
mészetéhez képest bizonyos stabilitással birjon. 

A szabad agrárrendszer hívei a tulajdont abszolút-
nak individuálisnak tekintik. Ez kizárja a kötöttséget, 
az osztott birtokjogot, az eladhatás örökös kizárását. 
Elve, hogy az elidegenítés teljes szabadsága mellett a 
földbirtok mindig úgy fog megoszlani és azok kezébe 
jut, akik legalkalmasabbak annak gazdasági gyümöl-
csöztetésére. 

E rendszer érvényesült Franczaországban 1789. 
évi augusztus 4-ikének éjjelén, midőn a régi gazdasági 
rendszerből tabula rasa-t csináltak és a teljesen szabad 
gazdálkodási rendszert hozták be. 

Ugyanez történt Európa legtöbb államában az 
1848-iki évek után. Ámde a nemzetgazdasági próféták 
rózsás reményei nem ütöttek be. Igaz, hogy az első 
években nagy jólét következett be, a termelés memyi-
sége megsokszorozódott, de az örökösödésre és az elide-
genítésre vonatkozó korrektiv törvények hiánya miatt 
csakhamar szomorú visszahatás állott be. „Midőn 
1848-ban a földesurak és a jobbágyok között való jog-
viszony szabályoztatott, — mondja báró Vogelsang — 
ez az államférfiúi belátás oly óriási hiányával történt, 
hogy azt hihetnők, nem férfiak kormányoztak, hanem gyer-
mekek játszottak; nem a nemzetek szine-java, hanem 
a nép legértelmetlenebbjei kormányozzák az államo-
kat és formulázzák a törvényeket. Nem gondolták meg, 
hogy a nemzeti vagyont rongyokká tépték".*) 

De azóta nagy változás állott be. 
(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 12. Magyarország legnagyobb katoná-

járól — madi Kovács György táborszernagyról nekünk 
is meg kell emlékeznünk. 

Magyarországnak van „legelső magyar embere". 
Ez a király. Van „legnagyobb magyarja". Ez gróf 
Széchenyi István. Vau „bölcse". Ez Deák Ferencz. 
Van „legnagyobb katonája". Ezt a czimet madi Kovács 
György táborszernagy érdemelte meg, hármas czimen. 
Nemcsak azért, mert nagy hadverő szellem lakott benne, 
hanem, mert egyúttal nagy hazafi is volt a boldogult 
és ezenfelül a mai, vallástól elzüllött liberális világban, 
szeplőtelenül megőrizte őseink nagy vallásosságát. 

Furcsa temetése volt ennek a tüneményszerű nagy 
férfiimak, a kit őszinte és alázatos istenessége, épp úgy 
mint a nagy Széchenyit, az isteniekkel hadilábon élt 

*) Dr "VViard Klopp : Die socialen Lehren des Freiherrn 
Kar l von Vogelsang. St.-Pölten. 1894. 

d 



II. Félév. 4. sz. .RELIGIO. 29 

Kossuth Lajos fennhéjázó szellemétől egy egész 
nagy világ választott el. Mint katona szerepelt az 
életben s bebizonyította, hogy ő a hadsereg ezidőszerinti 
legnagyobb katonája. S mégis mikor temetésére került 
a sor, mégis, — mint egy laptársunk szellemes vezető 
czikkelyben mondja, — csak „mérsékelt katonai pom-
pával" temették el. Még furcsább azonban az, hogy, 
habár a boldogult a legnagyobb hazafiak sorában is 
senkinél hátrább nem állt honfi érzés dolgában, 
mégis temetésekor nem állta körül sirját a nemzet 
és az ő képviselete, csak lélekben és óhajtásban. 
Egyedül az ő mennyei édes anyja, az anyaszent-
egyház állta körül ravatalát fájdalmas gyászának 
teljes pompájával, mert maga egy apostolutód, Csúszka 
György kalocsai érsek adta át hamvait a meg-
szentelt anyaföldnek. Katonai és nemzeti lét közt — 
ime az egyház teremté meg ezúttal is érintkezés és fen-
söbb kiegyenlítés szálait egy nagy katona és nagy 
magyar hazafi sirja felett. Vajha a hadseregnél éppen 
ugy mint a nemzeti élet intézésének magasbb légkö-
rében kellően megbecsülnék azokat a fensőbb nagy 
szolgálatokat, melyeket Krisztus vallása és egyháza 
végez az emberiség lelki világának javára, s melyeket 
nélküle nem végezhet semmi más tényező. 

Madi Kovács György táborszernagy katonai, haza-
fiui és vallásos nagy tulajdonságait igen tanulságosan 
ismertette a „Kalocsai Népiap." Kiváló tekintettel ez 
ismertetés vallásügyi részére, érdemesnek tartjuk lap-
társunk fejtegetéseit a szélesebb körben való megis-
mertetésre. Vajha illetékes helyeken megszívlelnék 
különösen azt a nagy igazságot, hogy a nagyság leg-
nagyobb, legigazibb, legbiztosabb mértéke az istenes 
élet, a vallásosság. 

„Ebben a nagy katonában, u. m. a „K. N.", kit 
a monarchia közvéleménye a jövendő nagy háború 
hadvezérének tartott, egy szikrányi nem volt a „lajdi-
náncl Stibliböl." Az ő stratégiájában bizonyára nem 
az lett volna a fő, hogy a katonaság „az ellen-
ség támadására az egyenruházati szabályoknak leg-
pontosabban megfelelve és frissen borotválkozva, nyo-
muljon." 

Nem ugy beszélt mint Fehérváry honvédelmi 
miniszter, — mikor a hadseregnél az erkölcs és vallás 
ápolását sürgették, — hogy nem „kapuczinus baráto-
kat" akar képezni a katonaság. Nem. Madi Kovács 
magyar ember volt. Vallásosnak, erkölcsösnek, nyilt-
szivünek akarta a magyar legénységet. S ha az ő 
akarata teljesül vala, nem is akad ma annyi „frissen 
borotvált" öngyilkos a magyar ezredekben. 

Nem azt vallotta, mit Gromon honvédelmi állam-
titkár, hogy „a magyar legény a lóval nem tud bánni." 
Ellenkezőleg hátas lovait mint dandárparancsnok, 
vezénylő tábornok s végül hadtestparancsnok minden-
kor itt Gerjenben, a birtokán ispánkodó parasztgazda 
fiaival lovagoltatta be s ugy küldette maga után. S 
nem azért, mivel a hires táborszernagynak igy is jó 
volt, hanem mivel csak igy volt neki jó. 

Elő keresztény hite és erős faj szeretete azt sugalta 
e kemény katonának, hogy ne csak hadintéző ura, 

j hanem jóságos atya és tanítómestere is legyen a „császár 
kenyerét" nem nagy kedvvel fogyasztó legénységnek. 
A férfias egyenesség és romlatlan erkölcs egyetlen 
biztos alapjának a vallásosságot tartotta. Megható volt 
e katonai lángelme alázatos meghódolása a vallás 
szentsége előtt. Nem ritka, sőt megszokott dolog, hogy 
Európa kitűnő hadvezérei egyúttal kitűnő keresztények 
is. Madi Kovács György dolgozó szobájának most, a 
XX. század napjaiban olyan képe volt, hogy az öblös 
szájú hazafiak, kik benne az üldözött magyart szeret-
ték dicsőíteni, elképednek vala, ha látják, hogy ott a 
berendezésnek ép oly lényeges alkatrészei a szentelt-
víz-tartó, a feszület, a szentolvasó, mint akár a hadi 
térképek, fegyverek és erőditmény-tervek. Amily liiven 
és pontosan teljesité a legfőbb haclur napiparancsait, 
oly szentek voltak előtte ker. hitének parancsai. Még 
hosszú kinos betegsége sem tudta vele feledtetni, hogy 
a hetedik nap az Istené. Gerjeni pusztájáról vasár-
naponkint Faddra, Kérre vagy Paksra vitette magát, s 
példás áhítattal vett részt a szentmisében. 

Természetes, hogy az ily vallásos érzületű gene-
I rális a szegény katonát nem puszta „emberanyagnak" 
| tekinté, hanem Isten képemásánák, s akként is bánt 
j vele mint testvérével, bajtársával. Ezért részesült alan-

tasai részéről oly rajongó szeretetben. 
A hosszú és állandó katonáskodás nem hogy ride-

gebbé, mogorvábbá tette volna a polgári társadalom 
iránt, ellenkezőleg fesztelensége, keresetlen nyiltszivü-
sége, frázis és póz nélküli hazafisága szinte szokatlan 
népszerűséget szerzett neki a magyar társadalomban. 
S ami aztán egyképen jellemző az ő keresztény gon-
dolkodására és páratlan faj szeretetére : megbecsülte, s 
tüntetőleg becsülte meg — a népet. Tőrül metszett 
magyar földesúrnak tudott megmaradni, kit mint ezer-
holdas birtokost nemcsak a magyar föld java, hanem 
a magyar nép sorsa is a legmelegebben érdekelt. Miként 
szeretett, miként tudott érintkezni a föld népével ; 

Mintha soha, rövid huszonnégy órára sem lett volna 
elszakadva a gerjeniektől. 

Nem csoda, ha rövid időn legendás alakká vált 
a nemzet első katonája a nép előtt. A nemes egy-
szerűségnek csak a lélek igazi nagj^sága adhat ilyen 
varázst." 

j 

Budapest, jul. 12. Az amerikai magyar katholikusok 
' vezető lapjáról. — 

LTgy még lap meg nem lepett s fel nem 
villanyozott, mint az amerikai magyar katholikusok 
imént megindult központosító közlönye, a „Magyarok 
Vasárnapja" (Hungarian Catholic Weekly). Hetilap, 
két óriás iven, gyönyörű illusztrácziókkal. Az öreg 
Magyarország katholikusai ilyen lapig még nem bírták 
vinni. It t minden, more patrio, más, zsidó és szabad-
elvű vállalkozások retortájába kerül. Az illusztrált 
folyóiratok terén ugyan már bontogatja a vén magyar-

j ság megtépett szárnyait ; az illusztrált heti és napilapok 
! terén azoban katholikus elmék felett még mélységes 

mély éji sötétség uralkodik. 
No de hagyjuk a panasznak ezt a hálátlan terét 
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és lássuk amerikai katholikus magyar testvéreink életre-
valóságának gyönyörű és hatalmas termékét. 

Az ívrét nagyságban nyomatott lap czime diszí-
téses keretbe van foglalva. Czime előtt elmésen van 
három dolog symbolizálva : a keresztény vallás, a ma-
gyar hazafiság és az amerikai uj hon tisztelete. Közé-
pen van a kereszt, felette van a hajlott keresztes 
magyar szent korona, a nézőnek jobbról a magyar, 
baljáról az amerikai nemzeti paizs szemlélhető. 

Az első czikk egy gyönyörű gothikus illusztrá-
czió. egy csoportképp, melyen a boldogságos Szűz a 
kisded Jézussal foglal ülő helyet középen, s balról 
jobbról a női nem dicsőségei, szüzek és szent asszo-
nyok veszik körül hódolatukkal. A magában véve is 
beszédes illusztráczió felirata a következő : 

Angijalók királynéja, Szüzek királynéja, 
Minden szentek királynéja, Istennek szent Anyja, 

M agy a rok Pá trón ája, 
Könyörögj érettünk ! 

Magyarázatja pedig a vezérczikket helyettesítő 
illusztrácziónak ez : 

„Őseink, a régi magyarok, a mikor harezba indul-
tak, a boldogságos Szűz Mária képével ékesített zászló 
lengett a seregek élén. Ennek árnyában küzdöttek, ebbe 
vetett bizodalommal vívták ki harczi dicsőségüket meg-
örökítő fényes győzelmeiket. 

Harezba indulunk mi is. Küzdünk a katholikus 
magyarságért. Bizodalmunkat mi is a boldogságos 
Szűzbe helyezzük. Hozzá intézzük forró esdeklésünket, 
amidőn világgá bocsátjuk első hírnökünket; lapunk 
jelen számát, mely Isten dicsőségét van hivatva honfi-
társaink között hirdetni. Éppen azért hisszük, hinnünk 
kell, hogy a katholikus magyarság egytől-egyig zász-
lónk alá fog tömörülni, mely ténynyel nem nekünk, hanem 
Neki — a boldoságos Szűznek — mutatjátok be véreink 
hódoló tiszteleteteket. 

Lá t já tok: a kis Jézus im kitárja áldásthozó szent 
kezét felétek, amerikai katkolikus magyarok ! 

Jertek — igy szól — mert én vagyok az ut, 
igazság és élet! Jöjjetek, hallgassátok meg igéimet, 
épüljetek rajta, hogy az üdvösséghez vezető ösvényen 
haladhassatok e siralom völgyében." 

Ma nem folytatom tovább. Még sok mondani 
valóm lesz erről az első amerikai központosító katho-
likus magyar lapról, s ennek alkalmából. 

Mindjárt az első oldala — mily amerikai vagyis 
tettel beszélő, mily magyar és katholikus ! '? ? 

Esztergom. Lelkigyakorlatok tanítók számára. — 
Julius 3-án a délutáni órákban gyülekeztek össze 

a szemináriumban a lelkigyakorlatban résztvevő tanítók. 
A szemináriumi rektornak, Venezell Antal praelatus-
kanonoknak ügybuzgalma, vendégszeretete méltóan 
gondoskodott a tanítók elhelyezéséről s ellátásáról. A 
rektornak magyaros és úri befogadása nélkül alig lehe-
tett volna az eszmét foganatosítani. Hű adlátusa volt 
persze a megvalósításban Brüh1 József vicze-rector. Az 
estebéd elköltése után Guzs'vcnitz Vilmos igazgató átadta 

a lelkigyakorlatok vezetőjének, dr Prohászka Ottokárnak 
a megjelent tanítókat, s ezen alkalommal a következő 
rövicl, de magvas beszédben méltatta az esemény 
jelentőségét : 

Kedves Tanitó Urak ! 
Szeretett Tanitvánj^aim ! 

Midőn a magyar kath. egyház ezen ősi székhelyén, 
a magyar kereszténység bölcsőjénél és az egyházmegye 
szemefényének: ennek a sz. Istvánról nevezett ősrégi 
szemináriumnak falai között üdvözlőn önöket k. Tanitó 
urak, engedjék meg, hogy hívó szózatomra való kész-
séges megjelenésökért őszinte és mély köszönetemet 
nyilvánítsam. 

A tanítók lelkigyakorlata ma közszükségleti 
Mindnyájan érezzük ugyanis, hogy a mindennapi élet 
küzdelmei az anyagi javak rendetlen szeretetének örvé-
nyébe sodorják az embereket. Látjuk, hogy a szenve-
délyek izzó tüze lepörzsöli az örök eszmék felé sivárgó 
lélek szárnyait. Kinek van tehát nagyobb szüksége 
erőre és meggyőződésre, hogy lerázhassuk magunkról 
az anyagiak szertelen és bűnös szeretetét, mint nekünk, 
kik szavaink- és példáinkkal szünet nélkül tartozunk 
hirdetni Krisztus Urunk ezen tanítását : „keressétek 
először az Isten országát" ! Kinek van nagyobb szük-
sége kegyelemre, mint annak, a kinek magasztos, de 
fölötte nehéz hivatása a gyermeki lelket a ker. tökéle-
tesség megvalósítására nevelni. 

„A ki a lámpát viszi — mondja egy jeles paeda-
gogus —- könnyebben botlik, mint a ki azt követi" és 
„ha vak vezet világtalant, mindketten a verembe esnek"-, 
mondja az Üdvözítő. Azért folyamodtam tehát 0 Emi-
nencziája, a bib. herczegprimás magas kegyéhez és 
azért hivtam önöket, szeretett tanítványaimat e kiváló 
intézet vendégszerető falai közé, hogy itt a hitben 
megerősödve, ker. meggyőzödésökben megszilárdulva, 
úgy a saját tökéletesedésükön, mint a vezetésökre bizott 
nép anyagi és szellemi boldogulásán lankadni nem tudó 
szorgalommal munkálkodhassanak a jövőben is. 

A sziv üressége és az ész hitetlensége emészti 
ma k. Tanitó Urak! a népek életerejét; azért az egy-
háznak, mint valamikor Kinizsynek a kenyérmezei 
ütközetben, kettős karddal kell a megromlott korszel-
lem ellen küzdenie. 

A papság és a tanítóság e két kard! Adjanak 
nekünk jó papokat és hivő tanítókat, akkor nem kell 
félteni a keresztény magyar hazát. Ha Krisztus szere-
tetének tüze lángol e két természetes nevelőjének 
szivében, akkor nem csak tudni fogjuk, hanem valóban 
át is érezzük, hogy a nagy világon, e szép hazán kívül, 
nincsen számodra hely. 

Ez a valódi hazaszeretet ! A ki ezt érti és ezt 
tanítja, az lesz majd nagy nemcsak az utódok emléké-
ben, hanem az Isten országában is. 

Ennek az igazságnak az emléke késztet, sőt kény-
szerit engem, hogy midőn e legelső szent gyakorlat 
alkalmával szerető szívvel üdvözlöm önöket k. Tanitó 
Urak! egyúttal a legmélyebb hála adóját is lerójam 
Magyarország bib. herczegprimása és az egyházmegye 
szeretett főpásztora iránt, ki ezen tanítói sz. gyakorla-
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tok megtartását megengedte és e szeminárium tiszte-
letre méltó elüljárói iránt, kik a jó szándék megvaló-
sítását magyaros vendégszeretetökkel lehetővé tették. 
Kiáltsák tehát velem együtt, hogy az egyházmegye 
szeretett főpásztorát és a szeminárium kitűnő Elülj áró-
ságát a jó Isten sokáig, de sokáig, éltesse ! 

A lelkigyakorlatok napirendje a következő volt : 
Jul. 3. 7V2 órakor vacsora. 81/., órakor rövid be-

vezető a kápolnában. 
Jul. 4. 7^6 órakor kelés. ]/47 reggeli ima, elmél-

kedés, sz. mise. 8 órakor reggeli, szabad idő. 9 órakor 
elmélkedés. 10 órakor szabad 11— 1

ri12 órakor lelki 
olvasás a kápolnában, órakor készület a szent 
gyónáshoz. 12 órakor ebéd és szabad idő. 2 órakor 
keresztút. y,4 órakor elmélkedés. 4 órakor szabadidő, 
olvasgatás, reflexiók. 5 órakor elmélkedés. 1

/21 órakor 
olvasó a kápolnában. 1/.8 órakor vacsora. 1/ i9 órakor 
esti ima és lefekvés. 

Jul. 5. éppenigy ; a szabadidőben gyóntatással. 
Jul. 6. befejezés. Sz. mise, sz. áldozással. 
Az egyes elmélkedések a lelkigyakorlatok jelen-

tőségéhez mért és a tanítói hivatás körébe tartozó 
tárgyról szólottak és pedig : az élticzélről az őröli igaz-
ság és az örölc eszméről, az Isten végtelen hatalmáról, a bűnről, 
a bánatról, a lélek tisztulásáról és végül a kereszt szeretetéről. 
A jelenvoltak osztatlan figyelemmel kisérték az egyes 
elmélkedéseket és látható volt a hatás, melyet az ered-
ményezett. Sokan kijelentették, hogy máskor is öröm-
mel részt vesznek a lelkigyakorlatokon, sőt jövőben a 
jelentkezők száma nagyon fel fog növekedni, mert 
érzik mindnyájan, hogy mennyire rászorulnak ilyen 
lelki oázisra. 

I R O D A L O M . 

= A KASSAI EGYETEM. Emlékhönyv. ír ták és 
kiadják Kassa szab. kir. város tanférfiai. Kassa, 1901. 
lex. 8. 319 lap. (Folytatás.) 

Tudományos életet említettem. Hát tulajdonképen 
van-e nálunk tudományos élet, mert Istennek hála, 
tudós magyar ember sok van, a tudományt őszintén 
szerető ós mívelő pedig még több. Biz any, az egyetem-
nek szféráján kivül ilyet hiába keresnénk. Nálunk csak 
a tudományos foglalkozásról lehet szó. Fogyasztásra 
és termelésre egyaránt és folytonosan képes tudomá-
nyos élet csak az egyetemi góczpontokon lehet, a hol 
annak minden eszköze és módja megvan. —- A fogyasz-
tás és termelés czikkei alatt európai színvonalon álló 
dolgokat értek. — Nálunk az intelligens ember elvész 
a mindennapi élet viszontagságai között. Még a kiválóbb 
elmék közül is sokan közönséges tuczat-emberekké dege-
nerálódnak, kívül esvén a tudományos élet légkörén, 
mely őket vonzani és egy egész életre meghódítani 
nem képes. Dehogjr egy egész életre, fájdalom, igen 
sok esetben még az egyetemi képzés éveire sem. Hát 
ennek mi az oka ? A félremagyarázott tanszabadság, a 
fegyelem teljes hiánya és egj^etemeink zsúfoltsága. 

Mennyi szép reménynyel, mily nagyratörő vára-
kozással s mily büszke önérzettel hagyják el tanulóink 

a középiskolát, a mint kezökhöz kapták a legelső 
világra szóló fényes okiratot : az érettségi bizonyít-
ványt. Hát még az a szülő — szegény — mily áradozó 
örömmel hirdeti fűnek-fának, hogy fia kiállotta a leg-
nehezebb vizsgálatot, még pedig kiváló szép sikerrel. 
Mi minden lesz abból, micsoda talentum ! Yalljuk meg 
az igazat, mi -— tanférfiak — is szeretjük kivenni a 
magunk részét az általános örömből és boldogságból, 
hiszen teljes 8 esztendő fáradságos és önzetlen munká-
jának eredményeit sikerült bemutatnunk a legkielégí-
tőbb formában s nem vagyunk-e méltán büszkék, hogy 
a nemzeti intelligenczia kincses házát néhány szem 
drágakővel gazdagabbá tettük ? 

Mi lesz még az egyetemen ? A nemes öntudat 
csak ugy duzzasztja kebleinket, ha erre gondolunk. 

Mi lesz az egyetemen ? Mondjuk ki nyíltan és 
őszintén : Az élet eddigi költészete közönséges prózává 
változik. Eljő a kiábrándulás; az édes örömből keserű 
üröm lesz, a reménj'ből sajnálkozás, a bizalomból 
nyomorúlt félelem, az eddigi sikerek nyomán vézna 
tengődést tapasztalunk s az ifjúság szende hímporát 
lefújja a nagyvárosi élet dúló és hervasztó szele. Az 
evangélium gyönyörű parabolája szerint a jó mag egy 
része kősziklára húllott s gyökeret nem verhetett ; 
sokat fölszedtek az ég madarai ; a mely pedig az út 
szélére esett, azt a járókelők eltaposták. Kérdem már 
most, hogy az a tiszta termés, mely a jó földbe vetett 
magból nőtt ki elegendő lesz-e a jövendő százezreinek 
ellátására ? Szerintem aligha, mert csak nagyon csekély 
kis körben oszthatja ki áldásait. Tehát : „Sokan vannak 
a hivatalosak de kevesen a választottak." 

Az egyes ember elvész a nyüzsgő élet zajában, 
lia magával ragadja a tömeg, de megint csak előkerül, 
ha eloszlik a csődület. Ezzel vigasztalja magát az 
aggódó apa, a ki azt hiszi, hogy az ifjú vérnek ki kell 
magát forrnia; majd eljő a meggondolás ideje, a böl-
csebb elhatározásra még mindig ráérünk. Nagyon szép, 
de hogyan kerül elő ? Nem lesz-e megtépve, összetaposva, 
beszennyezve? Nem sebesült, vagy bénult-e meg az 
áldatlan és egyenlőtlen harczban ? Tudja-e majd repa-
rálni, a mit elveszített hitében, erkölcsében, idealizmu-
sában? A világi életnek komikumát, vagy tragikumát 
fogja-e növelni? Mert hát éppen ráillik Walpole Horace 
ismeretes epigramja: „Az élet komédia azokra nézve, 
a kik gondolkodnak, tragédia azokra a kik éreznek." 

Nem akarok sötét színekkel rajzolni, hiszen jól 
tudom, hogy nem minden if jú jár így. Elég baj az, 
hogy igen sokan vannak, a kiknek nincsen elég erköl-
csi erejök, nincs kristalizált jellemök, nincs férfias 
bátorságuk arra, hogy a tudomány tűzhelyéhez kerül-
vén, attól se a fegyelmetlenség zűrzavara, se a tan-
szabadság tévhite, se a nagyvárosi élet ezernyi kísér-
tése el ne tántorítsa. 

De hát az egyetem, az alma mater, az csak 
teremt tudományos életet, a mely vonz, magával ragad, 
megnemesít, megjavítja a lazúló erkölcsöt s a szocziális 
élet bajait a maga igazságával ós józanságával meg-
orvosolni hivatva van? (Folytatjuk.) 
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VEGYESEK. 
*** Rómából érkezett tudósítás szerint a Breviá-

rium reviziója a szertartások congregatiója által mun-
kába vétetett és ebbe a munkakörbe legújabban Grisar 
J . t. atyát is bevonta a nevezett Congregatio. 

— A licsclnvichtigungshofrathok mindenütt pon-
tosan jelentkeznek, a hol a kath. hitélet felpezsdülését 
kell — megrendszabályozni. Németországban liguori 
sz. Alfonz ellen undok támadást intéztek obscurus 
férfiak. Most, a müncheni katholikusok, evvel a tiszte-
letlenséggel szemben azt határozták el, hogy proczes-
siót fognak jul. 28-án tartani, mely a kath. kaszinóból 
kiindulva a kir. udvari Mihály-templomban fog vég-
ződni. A kir. rendőrigazgatóság összerezzent, és titkos 
tanácsot tartott a felett, nem kell-e valamit kifogásolni ? 
A többség azt mondta, hogy nem. Tehát csak a több-
ség volt ebben a felfogásban. Máról holnapra ebből a 
többségből kisebbség lehet. Mert a Beschwichtigungs-
hofrathok tudvalevőleg mindenütt híresek bátorsá-
gukról. 

— Pázmány Péter munkái magyar sorozatának V. 
kötetét az egyetemi nyomda csak azután küldi szét a 
a megrendelőknek, miután az összes megrendelők czi-
mére és lakóhelyére nézve beáll a dékáni tudakozó-
dásokra beérkezendő nyilatkozatokból kimutatható leg-
újabb állapot. Az egyetemi nyomda ugyanis nem 
egyenkint szórványosan, hanem egyszerre valamenynyi 
megrendelőnek küldi meg felsőbb utasítás szerint az 
egyes köteteket. Ez csak valamennyi megrendelő jelen 
állapotának s tartózkodási vagy lakóhelyének együttes 
megállapítása után végezhető. Ennélfogva a megren-
delők szives türelemre kéretnek. 

— Mindent megmagyaráz, mindent, a mi most a 
vallás ellen Francziaországban történik — egy minis-
teri nyilatkozat, a mely igazán világos és radikális, 
mert leplezetlenül hirdeti az atheismust. Ez a franczia 
Herostratus, André, a hadügyminister. G . . . városban 
a minister a tiszti kaszinóban ezt mondotta: „Uraim, 
az Isten létéről való gondolat képtelenség. Legfőbb 
lényben, a mindenség öntudatos intézőjében hinni, 
elavult hit. Ez önöknek bizonyára nem fog fejtörést 
okozni. De nem elég ám, hogy kiki magát teszi szabaddá 
az ily előitéletekkel szemben, hanem másokat is, kivált 
a kik az önök parancsának vannak alárendelve, igye-
kezni kell attól megszabadítani. A mi engem illet, én 
utolsó leheletemig nem fogok ennek a babonaságnak 
üldözésétől tágítani." íme a franczia kormány vallás-
üldözésének rugója : atheismus ! 

— Hibaigazítás. Széles körben terjedt el nálunk az 
egyetemi hatóságokra vonatkozólag az a téves felfogás, 
mintha a minden iskolai év szorgalmi idejének végén 
megválasztott rektor és dékánok, a mint megkapják a 
ministeri megerősítést, azonnal belépnek a hatósági 
jogok és kötelességek körébe. Nagy tévedés. Az auto-
nómiával biró tud. egyetem körében a hatalmat a 
megválasztott rektornak és dekánoknak nem a minis-
teri megerősítés adja meg, következőleg például a most 

lefolyt szorgalmi idő végén jövő isk. évre megválasz-
tott rektor és dékánok még nem léptek be sem a vá-
lasztás sem a ministeri megerősítés alapján az egye-
temi hatóság jogkörébe, ebbe a körbe csak a jövő iskolai 
év elején tartandó közgyűlésben leendő beiktatás által 
jutnak be. Tehát az egyetemi hatóságot ezidőszerint, 
egész szeptember elejéig, az 1900 1-iki évre illetékes 
rektor, prorektor, dékánok és prodékánok alkotják. 
Fontos dolog ennek szem előtt tartása, mert a mi-
nisteri főhatóságnak ilyen és hasonló kikitologatása az 
egyetem autonom hatáskörébe—sülyesztette le az egye-
temet abba a kuszált állapotba, a melyben jelenleg van. 

— A Budapesti Központi Oltáregyesület folyó 
hó második vasárnapján, azaz julius hó 14-én, az angol 
kisasszonyok templomában havi közös isten-tiszteletet 
tart. Reggel 6 órától esti 6 óráig szentségimádás ; 8 
órakor egyesületi szent mise ; délután 5 órakor szent-
beszéd, litánia és áldás a legfölségesebb Oltáriszent-
séggel. Heákövetkező vasárnapon Budán az erzsébet-
rendiek templomában lesz az Oltáregyesületi közös 
istentisztelet. 

— Rőkezii főpap. Kádár Ambrus dr. szatmári pré-
prost-kanonok a tiszaujlaki római katholikus templom 
harangjára ezer koronát, az akna-sugatagi szent Anna 
kápolna fenntartási alapjára egyszáz koronát adomá-
nyozott. 

— Pályázat. A lipótvárosi bazilikában karrarai 
márványból fogják felállítani szent László, szent Erzsé-
bet és szent Gellért szobrát. A szobrokra nyilvános 
művészi pályázat kiirását határozta legutóbbi ülésében 
a tanács. 

— , Czégéres nagyniondás. A budapesti „Prot  
egyh. és isk. lap"-ban valaki dr Mihalovics Ede „A 
katholikus prédikáczió története Magyarországon" czi-
mű munkáját kezdi birálni. Első czikkelyének végén 
biráló azt a hallatlan felfedezését üti dobra, hogy ?,a 
magyar nemzetnek lcereszténynyé nevelése" csak a pro-
testáns prédikáczióval kezdődött. A protestáns önhitt-
ségnek emez éktelen nagymondását czik kiró azonban maga 
is, ugylátszik, megsokalta, mert rögtön utána veti, hogy, 
de bizony, a protestáns prédikáczió megjelenése előtt 
is volt nálunk némi kereszténység, csakhogy azt 
(mert magyar protestáns a kath. egyháznak még 
mindig nem tud teljes igazságot szolgáltatni) a régi 
egyház, úgymond, az (itt valami hiányzik) életének első 
hatszáz évében borzasztólag elhanyagolta." Szinte meg-
borzad az ember ! 

— Popper br. — a nagy „hazafi." (?) A'alamelyik 
rituális lap hirdette nem régen, hogy csakis a zsidók 
az igazi hazafiak. Tudósítója aligha járt Trencsénben, 
mert akkor okvetlenül feltűnt volna a vasúti állomás-
tól jövet az épülő palota és rajta a nagy tábla, mely 
tudtul adja, hogy a palota Popper br. uré, építője 
pedig egy mérnök — Bécsben. Tovább haladva talál-
kozhatott volna trencséni iparosokkal, a kik egy „hála-
irattal kedveskedtek" (?) a báró urnák, amiért az épülő 
házon végzendő munkát csupa idegen, bécsi iparosok-
nak adta ki. Tenné azt csak valaki a katholikus 
főurak, vagy főpapok közül — de nagy gezéresz volna! 
(Ny. Sz.) 

A szerkesztő távollétében a szerkesztést és 
a vele járó felelősséget Valnicsek Béla sglelkész ur volt 
szives elvállalni. 

Kiad .»tulajdonos és felelős szerkesztő : lire«;nay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. 2sagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, julius 17. 5. 

DALMÏ E S I R O D A L M I F O L Y O I R A T * 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

,,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 vis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A hypnotismus. — Az agrárkérdés Magyarországon. — Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : . 
Az amerikai magyar katliolikusok vezető lapjáról. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A magyarországi lat. és gör. szert, 

róm. kath. tanitók segélyalapja vagyonáról 1900. évi számadás kivonata. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

H T F e l h í v á s e lőf izetésre. 

A liypnotismus. 
Ha hanyatló századunk szellemi állapotát 

és irányát behatóbban megfigyeljük, épp ugy 
a tudomány terén, mint az irodalom és tár-
sadalomban egy talán évtizedek előtt is alig 
remélt fordulat jeleit kezdjük észrevenni : bizo-
nyos hajlamot és érdeklődést az érzékfeletti, a 
titokszerü iránt. 

Igaz, hogy e hajlam nem uj, s mindig 
meg volt az emberiségben. Az ember, volt 
legyen bármily nagy tudós", sőt az ilyen még 
nagyobb mértékben, — mintegy ösztönszerű-
leg érezte, hogy azon a szük határon tul, a 
meddig tudománya terjed, a való igazságok és 
létezőknek rengeteg nagy birodalma van még. 
Innen örökös vágya, hogy többet tudjon, mint 
a mennyit gyarló öt érzékeivel megtudhat ; innen 
állandó hajlama az érzékfeletti, a titokszerü 
iránt. 

Ámde korunkban mégis meglepő e fordu-
lat, mert hiszen alig néhány évtizede annak, 
hogy a tudomány elválva a vallástól s a plii-
losopliiatól, sőt azt, mint álmodozót megvetve, 

azon büszke igénynyel lépett föl, hogy a ter-
mészettörvények segítségével önmaga fogja 
-megoldani az emberi létnek összes nagy tit-
kait. Es most?' Brunetière-rel kénytelen beval-
lani e téren a „tudomány csődjét" ; Virchovval 
hirdetni, hogy a természettörvények maguk is, 
ugy a mint ők megállapították, csak hypothe-
sisek; Heller Ágosttal kifejezni, hogy már „a 
világ physikai problémájának megfejtése is a 
puszta anyag feltevésével lehetetlen, s a leg-
közönségesebb jelenségeket sem magyarázhat-
juk meg a közönséges anyag segitségével,, 
hogy „még lia az élettelen vagy szervetlen 
világban végbemenő legegyszerűbb tünemé-
nyekre is megyünk vissza, azt látjuk, hogy 
marad mindig bizonyos érzékfeletti, az az olyan 
elem, melyet csak hatásaiban, de nem lénye-
gében foghatunk fel érzékeink utján, hogy 
csak „tükörben lát juk a világot, saját szerve-
zetünk tükrében és sohasem szerezhetünk biz-
tosságot arról, mennyiben felel meg e tükörkép-
az érzéki fölfogásunk és belső érzésünk hatá-
rain tul levő valóságnak." Ezért látjuk éppen 
tudományosnak hirdetett korunkban azt a 
meglepő tüneményt, hogy nagy hirneves mate-
rialista tudósok, minők Wallace Zöllner, 
Davis, Cföokes, Lombroso, Flamanarion Camil 
stb. a teljesen lejárt materialismusnak rom-
jain a még képtelenebb „spiritismus" karjaiba 
dőlnek. 

5 
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Es mit t apasz ta lunk az élet és társada-
lomban s főkép az ezt visszatükröző szinmű-
i roda lomban? Ez is e lhagyta ugyan m á r régen ! 
az ál talános emberfinek, az ember fensőbb 
természetének, a lelki világból táplálkozó szép, 
jó és igaz eszméinek fölemelő cu l tuszá t ; az t 
az erkölcsi nemes igazságszolgál tatást , a mely 
mindenkor legfőbb érdeke az emberiségnek s 
igy minden szinmű mély és maradandó hatá-
sának t i tka ; e lhagyta az t a nemes és fenséges 
régiót, a melyből egy Kisfaludy, Vörösmarty, 
Ka tona , Madách köl tészete méri té ihletét s — 
mint a lehanyat lot t , kiélt római társadalom, a 
melylyel decadens ko runka t összehasonlí tani 
szereti, a pikáns, a rendkívüli secessiós, a kivé-
telessel iparkodik galvanizálni a hanyat ló kor 
l ankad t idegeit. Előszeretet te l , mintegy kéje-
legve szedi rongyos a lakja i t az u tcza sarából, 
a korházak bonczoló termeiből, a lebujok, s 
bör tönök romlot t légköréből, s mig pl. „Cramp-
ton mester"-ben az alkoliolismust, Zacconival 
a „Kisér tetek"-ben a paralisist — s l egú jabban 
P r é m József Ador ján bá ró jában a morfmis-
must szerepelteti , a t a lán dermesztő, de a 
mú ló ha tás kétes eszközeül, ugy hogy a szín-
p a d o n alig ta lá l juk fel sa já t lelki világunk kép-
másá t s alig ta lá lunk elemet arra, hogy okul-
junk,. nemesedjünk, a mi pedig a művészet 
első feladata . De ime min tha i t t is észreven-
n ő k a fordula tnak egyes symptomái t ! A na tura -
lismus, a decadens i rány — a mint ez előre 
vol t lá tható , i t t is kezdi má r lejárni magá t . 
•Sardou-nak „Spirit ismus" cz. darabjával Sarah 
Bernad nem rég j á r t a be egész Európát . Du 
Maurier-iiek sensatios darabja a Trilby, a 
mely egy egészen uj elemnek, a liypno ti sinus-
nak kér polgár jogot a szimüvészetben, már 
a mi színpadainkon is b e m u t a t t a magá t . Ami 
a z o n b a n mindezeknél még fel tűnőbb, — a 
Spiritismus, a melynek állítólagos tüneményei 
nagyobbrész t azonosak a l iypnotismus tüne-
ményeivel, Budapes t irói és művészi köreiben, 
t e h á t épen az u. n. „művel t" körökben, ország-
szerte mind nagyobb mér t ékben ter jed. 

Ily körülmények közt azt hiszem, nem 
lesz időszerűtlen rövid vonásokban megismer-
tetni a „hypnotismus" lényegét hiszen amint 
lá t juk, az efféle kérdések napi renden vannak 
« éppen a hypnot ismus bölcseleti, orvostani, 
ső t bűnügyi szempontból is ma már oly fon-
tosságot nyert , hogy e kérdés mai ál lását min-

den művel t embernek ismerni, legalább is nem 
felesleges. 

(Folytatjuk.) 

Az agrárkérdés Magyarországon. 
— Ida és az első magyarországi keresztény szocziális kurzuson 

előadta tevéli Vargha Dezső dr. — 
(Vége.) 

Már husz éve konstatálták német szakemberek a 
német parasztság rohamos pusztulását. *) Hiába való 
volt a német gazdák SZÍVÓS munkaereje, magas tech-
nikai képzettsége, a kisbirtok két óriási veszedelemmel 
állott szemközt: a nagybirtok által való felszivatás és 
törpe gazdaságokba való szétmáílás előtt állott. A sza-
badforgalmi agrárpolitika fikeziói már régen ilyenek-
nek ismertettek fel. Ezért is most egy ujabb eszme-
áramlat kerekedik felül : a kötött gazdasági rendszer. 
Ez a szabad rendelkezési jog tartós megkötésében látja 
a családok jövője biztosításának és az állam gazdasági, 
szocziális és politikai virágzásának eiengedhetlen fölté-
telét. Ezért oly intézkedéseket óhajt, melyek azt meg-
kötik és véghetetlen fölaprózását tiltják. Egy minimu-
mot óhajt, melynél kisebbre a földbirtok felosztható ne 

I legyen. 
A lakosság folytonos szaporodása mellett a birtok 

mindig kisebb lesz, törpe birtokok támadnak, melyen 
nincs felszerelés, melyen marha-állományt tartani nem 
lehet, ennek folytán azokat okszerűen megművelni nem 
lehet, a földbirtok ki fog zsaroltatni, a jövedelmezőség 
megszűnik, általános pauperizmus, parasztproletariátus 
áll elő, melynek vége egyéb nem lehet, mint az 
államtönk. 

A birtok fölött való korlátlan rendelkezési jog 
tehát íöltartóztathatlanul a föld mobilizácziójához vezet. 
Succédant alii veteres migrate coloni. 

Tekintsük már most hazánkat e tekintetben. Való-
ban elszomorító adatokat találunk. Az összes földbirto-
kok számából több mint fele azaz 53-57°/0 törpe gazda-
ságokra esik és ez óriási szám az összes földterületből 
csak elenyésző csekélységet foglalt el, azaz 6-15%-ot. 
Egy-egy törpe gazdaság ezek szerint átlag 2/i 
dat tesz ki. Maholnap dűlőink csupa határbarázdákból 
fognak állani. Hogyan lehessen ekkora földbirtokon, 
melyet a néphumor gycnóczéduláknak, nadrászijjaknak 
nevez, okszerűen gazdálkodni ? A természetes nagyságú 
kisbirtoknak akkorának kell lennie, hogy egy családnak 
egy fogatnak folytonosan elég munkát adjon, a csalá-
dot egy igás fogattal és két szarvasmarhával el birja 
látni. Erre legalább 8 kat. hold szántóföld és 2 hold 
rét szükséges. 

De hogyan érjük el ezt ? A házasságok korlátozá-
sával ? Ez immorális. Vagy némely vidékeken, különösen 

j az erdélyi szászoknál és a magyarok közt a reform á-
i tusnknál divik a malthusianus Zweikinderwirthschaft-tal ? 
j Ez immorális, egészségellenes és nemzetirtó. 

*) Der deutsche Lan dwi r ths e ha ftsrath. 1884. Február. 
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Nem marad más hátra, mint egy birtokminimu-
mot megállapitani. 

A stabilitásnak másik veszedelme az eladósodás. 
A birtokos hitelt vesz igénybe. A kamatokat nem birja 
fizetni. Újra hitelt vesz fel, míg egész birtoka dobra 
nem kerül. A liberális agráriusok, midőn a föld korlát-
lan megterhelhetősége mellett küzdöttek, azzal érveltek, 
hogy a tőke megtermékenyítvén a földet, intenziveb-
ben fog műveltetni és annál nagyobb hasznot fog 
nyújtani. Ámde tapasztalásból tudjuk, hogy különösen 
a kisbirtokos a legritkább esetben vesz fel kölcsönt 
meliorácziókra, legtöbb esetben pedig a károk pótlá-
sára, az adó és örökösök kielégítésére veszi fel, sőt 
ott, ahol az erkölcsök meglazultak és a gazdasági tönk 
közelben van, még inkább luxus-czélokra, lakodalmakra 
stb. Már pedig ezek mind veszedelmes fajai a hitelnek. 
Tudja ezt a nép, azért tartja, hogy „az adósság egy 
tálból eszik a gazdával", és valamint a római a fize-
tési határnapokat dies infausti, calendae infaustae-nak 
nevezi, úgy retteg a magyar paraszt a Szent István 
király napjától, melyen mindenféle fizetségeit leró-
nia kell. 

A nemzetközi mozgótőke, amely minden időben 
nagy hajlandósággal birt, hogy az ingatlanra nehezed-
jék, tolakodólag kinálta fel magát mindenféle rózsás 
Ígéretekkel a földbirtokra, úgy hogy a XIX-ik század-
ban a jelzáloghitel elérte az államadósságok horribilis 
magaslatát. 

Valóban szivfacsaró adatokat állithatunk össze, 
ha hazánk jelzálogkölcsöneit kutatjuk. 1870-ben még 
csak 128,900.255 forint a .pénzintézeteknél kimutatható 
jelzálog-teher, 1894-ben pedig már 618 968.752 forintra 
emelkedett, azaz majdnem 500 l/0-kal szökött fel. E sza-
porodás az emiitett években átlag 27.826.948 forintot 
tett ki. 

Ha hozzászámítjuk a magánosoktól nyújtott jel-
záloghitelt, az összeg az 1894-ik évben 1,179.860,000 
forintot tett ki. Már most ha 1894—1901. évekre csak 
a pénzintézeteknél előbb kimutatott évi gyarapodást 
számitjuk, akkor 

27.826.000 X 6 
166.956.0ÖÖ kapunk, 

a mit hozzáadva a fenti összeghez, 
1,179.860,000 

166.b56,000 
1,346.816,000 

Ehhez azonban még hozzá kell adnunk a birtokosok-
nak magánosoknál, pénzintézeteknél és falusi uzsorá-
soknál levő személyi hitelét, váltóadósságait, ugy bát-
ran mondhatjuk, hogy a magyar földbirtokot 1500 
millió forint adósság nyomja. Horribilis összeg, mely 
meghaladja az államadósságokat is ! Ezen tőkének 
kamatai — csak 5%-ot számitva — évente 75 millió 
forintot tesznek ki, a földadó 35 millió, a községi pót-
adó, egyházi, iskolai, mezőrendőri terhek ugyanannyira 
vehetők fel, tehát a magyar földnek évente 

75 
35 
35 

145 millió forint terhet kell 

kifizetnie, holott a magyar föld összes kataszteri tiszta 
jövedelme csak 130 millió forintot tesz ki, tehát a 
magyar föld nem termel annyit, a mennyi teher a tői-
det nyomja. 

Ledöntöttük a jobbágyságot, de egy még rosz-
szabb, sanyarúbb szolgaságba döntöttük a népet : a 
bankok, a pénzintézetek rabságába. A régi földesúr 
ember volt, szive volt húsból, tele vérrel, érzéssel 
részvéttel jobbágyai iránt. Jobbágyaiban embereket 
látott, keresztényeket látott, a kik, épugy mint ő,. 
Isten képére vannak teremtve. Történelmi tény, hogy 
a jobbágyságnak sehol Európában oly kedvező hely-
zete nem volt, mint Magyarországon. Természetesert 
voltak kivételes esetek is. A pénzintézetek ellenben 
nem emberek, hanem test, lélek és vér nélkül való 
mechanizmusok ; az emberben nem az embert nézik,, 
hanem a pénzhajtó objektumot. Ha az adós a kama-
tokat nem képes fizetni, irgalmatlanul kirántják alóla a 
gyékényt. Ezért cserélt 1892-ben Magyarországon 
375,434 birtok, melynek értéke 310 millió forint volt,, 
gazdát, 1893-ban pedig 377,805 birtok 445 millió forint 
értékben. Es, igen tisztelt Uraim, ez így megy évről-
évre crescendoban egész a furiosoig ! 

Hová fogunk ju tn i? Vájjon kié az ország fö ld je? 
Azoké a birtokosoké-e, akiknek a nevén a telekkönyv-
ben áll, vagy azoké-e, akiknek a neve a C teherlapon 
fordul elő. Azoké-e, akik azt keserves verejtékükkel 
áztatják naponta, vagy azoké, akik év végén minden, 
munka nélkül a pénzintézetek osztalékait minden fárad-
ság nélkül zsebre teszik ? Uraim, valljuk be, ne tagad-
juk, ne szépítsük a dolgot, mert csak az önbeismerés 
után következhet a javulás : sem Budapest fényes 
palotasorai, sem az ország földje nem a mienk, hanem 
a nemzetközi mozgó tőkéé, mely a külföldről beözö-
nölve, a pénzintézetek útján reánk nehezedett. A libe-
rális agrár-rendszer ötven évi uralkodása alatt annyira 
jutottunk, hogy birtokosaink a nemzetközi mozgó tőke-
rabszolgáivá lettek. Pedig a gazdasági függés után a 
politikai függés jön a fejlődés természetes törvényei 
szerint. 

Mi már most a teendő '? 
Hála Istennek, elmúlt már az az idő, mikor egy 

előkelő liberális képviselő a megbotránkozás zivatara, 
nélkül mondhatta az országgyűlésen : „nekünk mind-
egy, akárkié is a föld, csak az adót fizesse meg". Ma-
nap már büntetlenül ilyet nem lehetne mondani. Manap 
már az államkormányzat is saját érdekében fekvőnek 
találja, hogy a földbirtok birtokosainak kezében ma-
radjon és a nmólt földművelésügyi minister úr az egész: 
nemzet osztatlan hálájára számíthat, buzgó munkálko-
dásában, melyet a kisbirtoknak érdekében kifejt és 
ezen törekvéseiben minden jó hazafinak kötelessége ő t 
támogatni. 

Azonban ezen nemes törekvések mind hajótörést 
fognak szenvedni, ha nem iparkodunk a földbirtok két 
fő betegségét gyógyítani : a végtelen fölaprózást és a 
határtalan eladósodást. 

A külföldön e czélra több kísérlet és javaslat tör-
tént. Rodbertus a jelzálog-kölcsönök felmondhatóságát 

5* 
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akarja törültetni ; Schaffte ezentúl csak építkezésekre 
és javításokra engedélyezne jelzálog-kölcsönöket, Schos-
lemer Alst báró, a westphaliai parasztkirály, az örökö-
södési törvény megváltoztatását és a főörökösi rendszer 
{Anerbenrecht) behozatalát kívánja. Általában Német-
országban egy hatalmas áramlat van, mely az örökö-
södési törvény megváltoztatását követeli. A földbirtok 
szerintük kvalifikált birtok, szelleme, természete egészen 
más, mint az ingó vagyoné, azért egészen más jogi 
elbánást igényel. Legradikálisabb báró Vogelsang. Sze-
rinte a telekkönyvek teherlapjait le kellene zárni, többé 
senkinek jelzálog-hitelt adni nem volna szabad; a meg-
lévő adósságokra moratóriumot kellene adni (felfüggesz-
teni a végrehajtást), mint ez már számtalanszor történt 
és midőn az állam hozzájárulásával az összes adósságok 
leróva lennének, akkor a teherkönyvek C teherlapjait 
a város főpiaczán ünnepélyesen hóhér keze által el 
kellene égetni, mint a régi időben azokat a könyveket, 
melyek Isten és a jó erkölcsök ellen voltak. 

Szerinte zárt öröklő javakat kellene alkotni, melyek 
az elsőszülöttre mennének át. 

Nem megy ennyire Arco-Zinneberg báró. 0 a 
birtok hitelképességét a birtok értékének felére korlá-
tozná. A majorátusnak ellene van. Örökléskor a birtok 
fele adósság nélkül szálljon az örökösre. Be kell hozni 
a, liomestead-intézményt. I t t nem kell az erőszaktól 
sem visszarettenni, mert a nép nem tudja felfogni saját 

érdekét. Midőn Bajorországban 1855-ben behozták a 
minimumnak fakultatív megállapítását, egyetlen kis-
birtokos sem vette igénybe. Sokkal jobban sikerült j 
a hannoveri, oldenburgi, lauenburgi és westpbaliai j 
Höferolle. Ellene van az eladliatlanságnak, mert ez a ! 
kisbirtokost hanyagságra és tékozlásra csábítaná, a 
létminimumot azonban megállapíttatná. 

Nálunk Magyarországon is gondolkodni kellene a 
viszonyok rendezéséről. El kell készülve lennünk, hogy 
a birtokos osztály fönnmaradása érdekében radikális 
eszközökhöz kell nyulnunk, különösen az örökösödés 
kérdésében. 

E törvényeknek azonban alkalmazkodniok kell a 
helyi viszonyokhoz. Más rendelkezést kívánnak az 
erdélyi részek és a felső Kárpátok vidéke, ahol túl-
nyomóan erdők és legelők vannak, mást az alföldi 
rónák és mást a felső Duna partjai, ahol többnyire 
szántóföldekből álló kisbirtokok vannak. Főszabály, 
hogy a föld és az ember együvé tartoznak, egy, mint 
a test és lélek egy organikus szükséges egészet képez-
nek. Abszolút, minden vidékre helyes agrár-rendszer 
nincs. Alkalmazkodnia kell a talajhoz, a néphez és a 
történelmi múlthoz. 

Ami az eladósodást illeti, ki kellene mondani, 
hogy a váltó, mely lényege szerint nem is hitelügyleti 
okmány, hanem kereskedelmi csereeszköz, csakis ke-
reskedők és iparosok által használható. A váltó rövid 
terminusaival és gyors végrehajtásával valóságos ve-
szedelem a gazda kezében. A kisbirtokosok hiteligé-
nyeit hitelszövetkezetekkel kell kielégíteni. A terme-
lési mód megváltozván, — mert manapság a gazdál-
kodás is gőzgépekkel dolgozó gyári üzem — a gépek 

beszerzésére és a termények értékesítésére is szövet-
kezetek alakítandók. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy mindent tör-
vényekkel rendezni akarni gondolkodás nélküli idők 
jele. Nem a törvények és intézmények, hanem az 
emberek teszik a társadalmat. Első sorban pedig a 
nemzet valláserkölcsi erejét kell nevelni: mert csak a 
vallás adja meg az erőt azon nemes, népfentartó erköl-
csök gyakorlására, mint ernyedetlen munka, kitartás, 
Istenben vetett bizalom, lemondás, takarékosság, melyek 
egy gazdában szükségesek. Ez az első pont egy helyes 
agrár-reformban. 

* 

Dr Vagha Dezső előadását zajos tapssaljutalmazta 
az első szocziális kurzus nagyszámú hallgatói és 
Zichy Nándor gróf fűzött hozzá egy pár megjegyzést. 
Szerinte a földbirtoknak természeténél fogva immobi-
lisnak kell lenni s ha a mobilizácziót, mint bajt meg 
akarjuk szüntetni, akkor az orvoslást ott kell kezdeni, 
ahol a baj oka van. A hitel megszorítása, csak a leg-
szükségesebb esetekre való utalása, ebből kifolyólag 
is szolid józan élet az első teendők. A birtok féloszt-
hatatlansága szempontjából örökösödési törvény hozandó 
Vigyáznunk kell azonban, hog}^ mindez ne máról hol-
napra, erőszakos uton történjék, de józan szocziális 
tevékenységgel és egészséges társadalmi fejlődéssel. 
Mindezt nem lehet a törvényhozó hatalomra bizni, lia 
nem ily nagyszabású kérdésekben feltétlenül szükséges 
az államnak és társadalomnak karöltve eljárni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 14. Az amerikai magyar katholikasck 

vezető lapjáról. — (Vége.) 
Folytatom, a hol elhagytam. 
A képbe öntött és vezérczikk után következik a 

tulajdonképpeni vezérczikk, ily czim alatt: „Isten és 
haza." Mindent megmond. 

Azután következik a Belpolitikai Hirek czimű 
rovat, a külföld, ezután az Egyházunk cz. rovat, majd 
külföldi vegyes hirek, ezután külön rovat Ausztriá-
ról, Amerikai Heti Újdonságok, ezután Legújabb, 
utána óriás nagy betűkkel a „MAGYARORSZÁG-" 
czimű rovat, felette Erzsébet királyné gödöllői szobor-
képével. 

Ennek a „Magyarország" cz. rovatnak következő 
alrovatai vannak : Belpolitika, Hazai Híreink, Mi Hír 
Budapesten? Vidéki krónika. Ezután következik Az 
amerikai Magyarság czimű rovat gyönyörű képpel az 
élén, a mely kép a 12 éves Jézust ábrázolja a tem-
plomban. Azután a „Szűz Mária Magyarok Patronája" 
róm. és gör. kath. szövetség czimü rovat, azután az 
Egyesületi Kalauz cz. rovat. Ez van a főlapban, és 
természetesen, Tárcza is, két czikkelylyel : az egyik 
költemény „Az idegen" cz. alatt Pápay Lajostól, a 
másik próza, „A hazaszeretet ösztöne" cz. alatt M. le 
vicomte de Chateaubriand után. S a mit első helyen 
kellett volna említenem, az az, hogy ezt az óriás lapot 
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Hollos Károly áldozár szerkeszti, kiadja pedig a már 
megnevezett szövetkezet. Szerkesztőség és kiadó-hivatal 
46 South Woodland Ave., Cleveland, 0 . 

Most lássuk a Mellékletet, mely szintén minden 
vasárnap megjelenik és ugyanoly nagy és tartalmas, 
mint a főlap. 

Rovatai : Magyar katholikusok ! (Felhivás előfize-
tésre.) Czigányzene. „GYERMEKEK VILÁGA" cz. 
nagy rovat. Van benne 3 czikkely egy képpel, mely 
Petőfi „Talpra magyar"-jának hatását mutatja Kollarz 
allegorikus képében. Azután következik az „Apróságok" 
cz. rovat, azután Egyről-Másról, azután következik 1 / i 

iv Az Amerikai Magyarság Könyvtára czimén ugy 
nyomtatva, hogy kivágható, összehajtogatható és beköt-, 
hető. Az I. köt. Kincs István „A boszu" cz. elbe-
szélését fogja tartalmazni. A következő 1/ í iv, szintén 
összehajtogathatóan és kivághatóan egy külön lapot 
ad „Magyarországi Szent Erzsébet Amerikai Hir-
nöke" czimmel, mely már 7-ik évfolyamában van. 
Ennek a mellékelt lapnak a tartalomjegyzéke a követ-
kező : Pünkösd után 4-ik vasárnap. (Elmélkedés). Az 
Úr Jézus szentséges Szivének képéről. Hitoktatás 
(28. leczke. A parancsolatokról.) Hitéletünk. A derék 
kis amerikai katholikus hitbuzgalmi lapocska szerkesz-
tője Böhm Károly, róm. kath. plébános Cleveland-
ban, Ohio. 

Most következik a Melléklet főrészének folyatása 
„Akkor legszebb a rózsa mikor fakad" czimű allegori-
kus képpel, eg}̂  leány, a ki a kezében tartott rózsát 
bámulva gondolkozik. Azután következik a „Hasznos 
Tudnivalók" cz. rovat, azután „HUMOR" czim alatt 
egy kis humorisztikus lapba való részlet, melyben 
többször kikap a — zsidó. Azután végül jönnek a 
„Hirdetések." 

Nos, nyájas olvasó, mit szólsz az amerikai katho-
likusok életrevalóságához mely az erők egyesítése által 
ily lapóriást tud előteremteni. 

Tisztelettel üdvözöljük az öreg hazából és szaka-
datlanul emelkedő gyarapodást kívánunk az amerikai 
katholikus magyarok minden ügyének ! '? ? 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A) 

A magyarországi lat. és gÖr. szert. róm. kath. tanitók 

SEGÉLYALAPJA VAGYONÁRÓL 
a kezelő egri főkáptalan állal benyújtott, felsőbb helyen 

pedig felülvizsgált és helyesnek talált 
1900. É V I S Z Á M A D Á S K I V O N A T A . 

Vagyonállás 1899. év végén. 
korona fill. 

1. 4%-kal kam. magyar járadékkötvények-
- ben (névérték szerint) 120.000 — 

2. 42/10
0/(,-kos egys. osztr. államkölcsönköt- korona fill, 

vényekben (névérték szerint) 1100 forint 
vagyis 2.200 — 

3. 6 db bazilika sorsjegy à 17 kor. . . . 102 — 
4. Magán kötelezvényen 100 — 
5. Takarékpénztáraknál 4 I /2% kamatra tőké-

sítve 28.000 — 
6. Készpénzmaradvány 7.857 68 

usszesen . 158.259 68 

I. Fejezet. 1900. évi Bevétel. 
1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . . 7,857 68 

1. §. összege . 7.857 68 

-2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt: 
a) Az esztergomi érseki megyéből . . . . 661 — 
és 1 db 100 forintos regale-kártalanítási kötvény. 
b) Az egri érseki megyéből 434 85 
c) A beszterczebányai püspöki megyéből . 89 — 
d) Az erdélyi püspöki megyéből - 345 —-
e) A győri püspöki megyéből 136 -
i) A kassai püspöki megyéből 100 — 
g) A nagyváradi lat. szert, püspöki megyéből 102 40 
h) A nagyváradi gör.szert. püspöki megyéből 39 — 
i) A nyitrai püspöki megyéből 200 —• 
k) A pécsi püspöki megyéből 460 — 
1) A rozsnyói püspöki megyéből 134 68 
m) A szatmári "püspöki megyéből 167 — 
n) A székesfehérvári püspöki megyéből . . 22 — 
o) A szepesi püspöki megyéből 162 65 
p) A szombathelyi püspöki megyéből . . . 752 — 
q) A veszprémi püspöki megyéből . . . . 127 — 
r) A pannonhalmi főapátság egyházi terü-

lete részéről . . . . • 52 — 
2. §. összege . 3,984 58 

és 1 db 100 forintos regale-kártalanítási kötvény. 

3. §. Tőkék (értékpapírok és takarék-
pénztári betétek) kamataiból 6,207 32 

3. §. összege . 6^2Ö7~32 

A bevételek összesítése : 

1. §. összege 7,857 68 
2. §. összege 3,984 58 
3. §. összege 6,207'32 

Összes bevétel . 18,049 58 
és 1 db 100 forintos regale-kártalanítási kötvény. 

II. Fejezet. 1900. évi Kiadás. 
1. §. Az 1900. évben jelosztás alá eső 

(alapsz. 6. és 7. §§.) összeg számlájára : 
a) A közp. bizottság által megszavazott 

ösztöndijak czimén kiadatott 3 ;601 81 
b) Segély- és gyámpénzekre, valamint a sze-

génysorsú tagok gyámolítására . . . . 4,432 88 
c) Az orsz. kath. tanítói árvaházat illető 

hányad czimén az árvaház külön kezelt 
alapjába áttétetett .886 58 

1. §. összege . 8,921 27 
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2. §. Tőkésítésre: korona fill. 
Az I. fej. 2. §. a) alatti 

kötvény a tökeállo-
mányba soroztatott 1 db 100 frtos reg. kárt. kötvény. 

2. §. összege . 1 db 100 frtos reg. kárt. kötvény. 

3. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. 
stb. költségek) 27 97 

3. §. összege . 27 97 

A kiadások összesítése: 
1. §. összege 8,921 27 
2. §. összege 1 db 100 frtos reg. kárt. köt-

vény. 
3. §. összege 26 97 

Összes kiadás . 8,948 24 
és 1 db 100 frtos reg. kárt. kötvény. 

Mérfcg : 
Összes bevétel készpénzben 18,049 58 

„ „ állampapírban 100 ft, vagyis 200 — 
Összes kiadás készpénzben 8,948 24 

„ „ állampapírban 100 ft, vagyis 200 — 
1901. évre átviendő készpénzmaradvány . 9,101 34 

A segélyalap vagyonállása 1900. éo végén : 
1. 4%-kal kam. magyar járadékkölcsönköt-

vényekben (névérték szerint) 120,000 — 
2. Egy db 4 l/2%-kos regale-kárt. kötvény 

(névérték szerint) 100 frt, vagyis . . . . 200 — 
3. 42/io%"k°s egys. osztr. államkölcsön köt-

vényekben (névérték szerint) 1100 forint, 
vagyis 2,200 — 

4. Hat db bazilika sorsjegy à 17 kor. . . 102 — 
5. Magán kötelezvényen 100 — 
6. Takarékpénztárakban 41/2% kamatra tő-

késítve 28,000 -
7. Készpénzmaradvány 9,101 34 

Összesen . 159,703 34 
(Vége köv.) 

I R O D A L O M . 

== A KASSAI EGYETEM. Emlékkönyv. ír ták és 
kiadják Kassa szab. kir. város tanférfíai. Kassa, 1901. 
lex. 8. 319 lap. (Folytatás.) 

Igen, teremt annyit, a mennyit tud, de a maga 
kebelébe az oda kivánkozóknak még a negyedrészét 
sem képes befogadni. A centralizált egyetemre tehát 
be lehet, sőt be kell iratkozni, de az előadásokra el-
járni, azokból okulni és tudományt szerezni csak min-
den ötödik vagy hatodik embernek lehetséges, a többig 
ha akarná se fér oda, tehát feléje se megy az egyetem-
nek csak akkor, ha tüntetés van készülőben, mert hát 
ő igy magyarázza a tanszabadságot. 

S ez nem nagyítás, ez szomorú valóság. Tényleg 
vannak kötelező kollégiumok, a melyekre ezer, sőt ezer-
nél több hallgató is beiratkozik, a tanteremben azon-
ban, a hol az előadás folyik, alig fér el száz de rende-
sén nem jár el több ötvennél-hatvannál. Igy van ez 
különösen a jogi karnál. De a többi karoknál is — az 

egyetlen theologiát kivéve, a melynek hallgatói fegye-
lem alatt élő seminaristák — állandó a tapasztalat, 
hogy a beirt hallgatóknak fele állandóan távol van. 

A beiratkozás valóságos lutrijáték. A fiatalember 
természetesen arra spekulál, hogy ahhoz a tanárhoz 
iratkozzék be, aki majd czenzora lesz a vizsgálaton. A 
lelkiismeretesebbje el is jár pontosan, szorgalmasan 
jegyezget, olvasgat, készül. De hát vannak ám parallel 
tanszékek ; éppen azért szex-encse kell hozzá, hogy 
ahhoz a tanárhoz kerüljön valaki a vizsgálaton, a kinek 
a kollégiumát hallgatta, mert az X tanárnál szerzett 
tudomány sok esetben nem jó Y tanárnak; ez már a 
tanszabadság folyománya. Elképzelhető, hogy micsoda 
nyomorúságos tojástánczot kell járni még a legjobbak-
nak is, ha nemes ambicziójuknak megfelelőleg külső 
sikert akarnak elérni. 

A szorgalmi időből két hónapnál többet a vizs-
gálatok és szigorlatok foglalnak el. A tanév elején, 
közepén és végén valóságos idegölő munkát végeznek 
maguk a tanárok is. Mint czenzorok, reggeltől estig 
izgatottan járnak egyik bizottságból a másikba; folyik 
a vizsgálat szinte gőzerővel s az eredmény nem kielé-
gítő, hiszen a jelölteknek majdnem fele, sokszor 
nagyobb fele elbukik. A szomorú statisztika elkészül, 
de hát minek azzal törődni ; a tanárok izzadságos mun-
kája amúgy is honorálva van a vizsgálati díjakkal, a 
többi az ifjúság dolga. 

Önként fölmerül az a kérdés, lehet-e ebben a 
chaosban igazi tudományos élet? Elvárhatja-e a nem-
zet, hogy az a tudós tanár ily zaklatott életviszonyok 
között előbbre vigye azt a tudományt, melyet tanszé-
kén képvisel ? Számithatni-e monumentális alkotásokra, 
melyek a magyar tudományosság örök dicsőségét vol-
nának hirdetendők az egész világ előtt ? Lehet-e bízni 
abban, hogy a magyar tudomány, akár a komolyabb, 
akár a népszerűbb formájában, meghódítja, egymáshoz 
közelebb hozza és megbékíti a nemzet összes rétegeit 
s kiváló tiszteletet szerez fajunknak az európai népek 
kulturális versenyében ? Határozottan nem. Ott van az 
elháríthatatlannak látszó hármas akadály, a mely útját 
állja minden egészséges fejlődésnek: a zsúfoltság, a 
félremagyarázott tanszabadság s a fegyelem teljes hiá-
nya. Akármilyen sorrendben emlegetjük ezeket, hiszen 
oki és okozati összefüggésben állanak egymással. 

Vájjon mire jó az, hogy pl. magának a fővárosi 
tudomány-egyetemnek sok ezerre menő hallgatósága 
van ? Hiszen ez a nagy szám csak elvont fogalom, 
minden igazi realitás nélkül. Annak a légiónak legalább 
a fele ott sincs, vagy ha esetleg ott lappang, minden 
egyéb, csak nem egyetemi hallgató. Valósággal „nume-
rus tantum et fruges consumere nati.u A jobbik felé-
nek is legfeljebb 30%-a igazi érték, a kik minden 
körülmények között érvényesülni képesek, a többi csak 
ugy tengődik és egymást hátráltatja a haladásban. 
Csoda-e, ha ebben az országos nagy vásárban a tan-
szabadság nemes eszméje elveszti minden fényét, min-
den zománczát? 

Pedig mily szép jelentése van! A tanár önállóan, 
szabadon és függetlenül hirdeti tudományos buvárlatai-
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nak eredményeit ; biztosan áll a szakismeretek modern 
színvonalán, minden mozgalomról pontosan értesül, a 
mely az ő tudománya körét érinti, pihenést nem ismerő 
kutatásaival az elavult nézeteket halomra dönti, rend-
szereket buktat meg s ujakat teremt, uj eret talál a 
tudomány aranybányájában, a mely csak ugy ontja a 
kincset az emberiség javára ! 

A hallgató szabadon választhat a tudomány ágai, 
sőt az előadók egyénisége között is. Fölszereli magát 
a tudományos éleslátás eszközeivel. A gyűjtő méh 
módjára szerzi össze azt a dús tőkét, a melylyel taní-
tója nyomdokába léphet s gazdagít másokat is, anél-
kül, hogy magának vesztesége volna. Emellett jogokat 
és kiváltságokat élvez, melyekben nem osztozhatik a 
közönséges halandó ! 

Sajnos, a tanszabadság csak elvben jelent annyit, 
a gyakorlatban talán épen az ellenkezőt fejezik ki. De 
hagyjuk ezt. 

Ma az egyetem eredeti jellegét elvesztette. Ma a 
tudományt nem önmagáért, hanem a kenyérért tanul-
juk, melyet általa nyerhetni. Ma a theologiát csak a 
papnövendékek hallgatják, a jogtudományt azok, a kik 
birói, ügyvédi, vagy köztisztviselői pályára készülnek ; 
a filozofusok mind tanárok, a medikusok mind orvosok 
kívánnak lenni. Eredetileg nem igy volt ez. A dúló 
csaták kemény tusáiban megizmosodott ifjú nemzedék 
hazatérvén a tudományok szelid csarnokait kereste 
föl magáért a tudományért, hogy általa megnemesedjék 
s a haza szolgálatára ne csak hősi karjával, hanem 
eszével és tudományával is képes legyen. Ilyen hallga-
tói voltak hajdan a pécsi és nagyszombati egyetem-
nek, a pozsonyi u. n. Academia Istropolitának és a 
kassai univerzitásnak. 

A Nagy Lajos királyunktól alapított pécsi egye-
tem a mohácsi vész után megszűnt ; a Pázmány nagj'-
szombati egyeteméből budai, majd Mária Terézia óta 
pesti tudomány-egyetem lett, Vitéz János pozsonjü és 
Kisdy Benedek kassai egyeteme jogakadémiai fakultá-
sokká zsugorodtak össze egyetemi jogok és kiváltsá-
gok nélkül. A Zsigmond királytól alapított ó-budai 
univerzitásról igen kevés históriai adatunk van, azt 
sem tudjuk, hogy meddig tartotta fel magát; hihető-
leg a nagyszombatival olvadt össze, még mielőtt az 
Budára helyeztetett át. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a 13-ik századtól kezdve voltak egyetemeink, a melyek 
nem a kenyérpályára kvalifikáltak, hanem az akkori 
tudomány hivatott őrhelyei lévén, a külföld előtt is 
elismert tudományos életet tartottak fenn. Az Anjouk 
uralkodása alatt és Mátyás királyunk idejében olasz 
tudósok telepedtek meg hazánkban s idegen országok-
ból való ifjak tömegesen keresték fel egyetemeinket. 
S ha a török uralom be nem következik, Magyaror-
szág az újkori renaissance idején ép oly biztos otthont 
nyújthatott volna a byzanczi műveltségnek, akár maga 
Italia s a tudomány mellett annak., édes testvére, a 
művészet is felvirágzott volna, akár csak Itáliában, 
hiszen híres egyetemeink voltak, a műveltség igazi 
melegházai. 

Ha tehát a mai életviszonyok a tudományegyete-

met kapcsolatba hozták a kenyérpályákkal, nem kell-e 
arra törekedni, hogy ennek a kapcsolatnak fölbecsül-
hető haszna legyen s a tudományos élet lehetősége is 
biztosittassék ? 

Ha méltányos s ifjúságiink műveltségéhez illő 
fegyelmet akarunk meghonosítani egyetemeinken, nem 
az-e az első, hogy a fegyelem- és tanulás-hiány alapo-
kat, a zsúfoltságot s a tanszabadsággal való visszaélést 
megszűntessük? A mily mértékben sikerül ez, oly 
mértékben van biztosítva a magyar nemzeti műveltség 
jövendője. E biztosítás egyedüli eszköze pedig az 
egyetemi oktatás deczentralizácziója. 

A pedagógiai bizonyítékokon kivül, melyeket 
összegeztünk s a melyek állításunkat igazolják, mel-
lettünk szól még a magyar nemzeti műveltség általá-
nos érdeke és a gyakorlati élet kívánalma. 

Altalános nemzeti érdek az, hogy a főiskolai 
magyar ifjúság ne tóduljon mindenestűi a fővárosba, 
hanem legalább felerésze a vidéken keresse ós találja 
meg a felsőbb kiképzés föltételeit. 

Altalános nemzeti érdek az is, hogy a történeti 
múlttal s a közművelődés alaptényezőivel bővelkedő 
vidéki magyar városok az állam hathatós támogatásá-
val teljesjogú egj^etemi fakultásokkal láttassanak el, 
melyeknek hivatása lenne első sorban a tanszabadság-
gal való visszaélést, a központi egyetemi zsúfoltságot 
s az ezekből származó fegyelmetlenséget megszűntetni, 
másod sorban a vidéken tudományos életet teremteni, 
a szellemi erőket értékesíteni és tömöríteni s ezzel az 
u. n. vidéki metropolisokat európai színvonalra emelni. 

Hitem és meggyőződésem az, hogy ez a deczen-
tralizáczió a magyar kultura jövendőjének vezéresz-
méje lesz ! 

Ma tudományegyetemünk kettő van. A műegye-
temről, mint műszaki főiskoláról nem szólok. Igaz, 
hogy az a két egyetem a maga 4—4 fakultásával tiz-
szer-húzszor annyiba kerül, mint hajdani egyetemeink 
együttvéve, hiszen a budapesti egyetem évi költsége 
800,000, a kolozsvárié pedig mintegy 400,000 frt. Ezzel 
szemben pl. az 1657-ben megalapított s két fakultással 
bíró kassai egyetem összes vagyona a Kisdy Benedek 
egri püspök és jászói prépost 60,000 frtnyi alapítványa 
volt. Ez volt a legszerényebben ellátott főiskola, épen 
azért ezzel kívánom megtenni az összehasonlítást. 
Vegyük tekintetbe a harmadfél száz óv előtti pénzvi-
szonyokat s a megélhetés föltételeit, vegyük tekintetbe 
azt, hogy miután I. Lipót király 1660-ban aranypecsé-
tes diplomájával a Kisdy-féle kassai főiskolát egyetemi 
rangra emelte s a római sz. birodalom egyetemeinek jogai-
val és kiváltságaival fölruházta, alig élt az egyetem 3 évet, 
II. Ferdinánd annak vagyonát a premontreiek mislyei 
prépostságának jövedelmével gazdagította, átadván azt 
a jezsuitáknak, mint a kik az egyetem tanszékeit s 
azzal kapcsolatban az akkor u. n. egyetemi gimnáziu-
mot is çjlâttâk. Evkönyveinkben föl van jegyezve 
mindazon alapítók és adományozók neve, a kik a kas-
sai egyetem vagyonát, vagy jövedelmét gyarapították. 
Ha fontolóra veszszük, hogy mennyi veszett el az 
egyetem vagyonából a jezsuiták eltörlése alkalmával s 
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mennyi jutott belőle a tanulmányi alapnak: erről a 
— mondom : legszerényebben dotált — egyetemről 
sem szólhatunk kicsinylőleg. (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
A lat. ós gör. szert, katholikusok amerikai 

szövetsége. Magyarországban a katholikus vallás terem-
tette meg a különféle népfajok közt a keresztény sze-
retet egységét, vagyis a testvériséget. Jö t t a protestan-
tizmus és ez kezdte meg a nemzetiségek egymástól 
való huzódozását. A protestantizmus talajában buján 
felsarj adzott a pogány liberalizmus s ez megtermette 
az egymást ismerni sem akaró s külön államiságok 
felé széthúzó nemzetiségek gyűlölködését. Ma is csak 
a katholikus egyház tartja fenn az ország nemzetiségei 
között a vallásilag való együvé tartozás s a Krisztus 
Uruuk által alapított testvériség szeretetét és kultuszát. 
Es a Magyarországból Amerikába kivándorolt külön-
féle népfajok közt ismét csak a kath. egyház őrzi és 
ápolja a testvériséget. Tanúbizonysága ennek az ame-
rikai latin és gör. szertartású katholikusok „Szűz 
Mária Magyarok Patronája1 ' nevű szövetsége, mely 
1897. nov. 25-én alakult meg és legközelebbi nagygyű-
lését Mc Keesporton, Pa, f. hó 4-én tartotta. Tisztikara 
a következő : Egyházi elnök és lelkiatya ft. Paulovics 
Róbert, gör. kath. lelkiatya ft. Matyaczkó Irén. Szövet-
ségi elnök : Pipi József, alelnök Kovács György, Hor-
váth József, Czkiba András kik három különfelé állam-
ban laknak. Titkár Jakab István, a kihez czimzendő 
minden irat, levél és tudakozódás. Pénztáros Weizer 
János. Igazgató bizottság : Kaluzsa István, Pécs 
József, Pipoly Béla. Ellenőrző bizottság Bartkó András, 
Weizer István, Lukács István. Fölebbviteli tanács : 
Kiss József, Tóth Mihály, Kocsis János, Kuzma András, 
Vincze Pál. Bizalmi férfiak, Drotár János, Gergácz 
Miklós, Szabó János. 

— A német katholikusok nagygyűlése ez évben 
Osnabrückben, Szászországban lesz f. é. augusztus hó 
25-étől 29-éig. Az előkészitő bizottság már régóta foly-
tatja működését s most bocsátotta szét lelkes felhívá-
sát, melyben felhívja Németország katholikusait a nagy-
gyűlésen való részvételre. Ez a nagygyűlés immár a 
negyvennyolczadik s Osnabrück, mint Szászország leg-
régibb püspöki székhelylyel bíró városa csakis az idén 
részesül először abban a kitüntetésben, hogy a német 
katholikusok ott gyűljenek össze. A helyi rendező-bizott-
ság élén az egyházi és világi előkelőségek állanak, kik 
mindent elkövetnek, hogy a nagygyűlés sikere tekinte-
tében semmivel sem maradjon hátrább az eddigi gyű-
léseknél. 

— Reform a pécsi hittudományi intézetben. A 
rM. A.u irja, hogy Hetycy Sámuel megyés püspök a 
theologiai tanárok véleményének meghallgatása után 
reformot hozott be a hittudományi tanulmányok rend-
jébe. Mindenekelőtt megszüntette a patristikát (Szent 
Atyák életének, működésének és iratainak kritikai is-

mertetése), melyet két évfolyamban (I—H., III—IY. é.) 
heti 1 órában és a német nyelvet, melyet egy évfo-
lyamban (I—IY. é.) hallgattak a theologosok. Azután 
két uj tárgyat hozott be és pedig : a paedagogiát és 
szocziologiát, mely tárgyakat a három és négy évesek 
fognak fölváltva, egy évben paedagogiát, másik évben 
szocziologiát hallgatni heti egy órában, mindkettőt 
főleg gyakorlati szempontból. Ezen uj tárgyakat Frey 
János kisszemináriumi spirituális fogja előadni. A 
patristika azért csak mint külön tantárgy szűnik meg, 
de kötelességévé tette a megyés püspök az egyház-
történelem tanárának, hogy az egyháztörténelem fona-
lán alapDsan méltassa a szentatyák működését és is-
mertesse műveiket. A német nyelv eltörlésének oka az, 
hogy annak tanítása eddig sem járt a kivánt gya-
korlati eredménynyel. 

— Uj hath, gymnasium. A gyulai róm. kath. 
főgymnasium alapításának ügye annyira előrehaladt, 
hogy az első osztályt már a jövő iskolai év elejével 
megnyitják. Erre az intézetre a főbb adományok a 
következők : gr Wenckheim Frigyesné szül, "Wenckheim 
Krisztina grófnő 200,000 koronát, Schlauch Lőrincz dr 
bibornok 200,000 koronát, Gyula város 150,000 koronát, 
a gyulai róm. kath. hitközség 50,000 koronát, Gyula 
város a fenntartáshoz évi 9000 koronával járul, egyéb 
alapokból rendelkezésre áll 50,000 korona. 

— Főegyházmegyei liirek. Benes Márton ujmisés 
Nyitrauj lakra, Bussay Teodor ujmisés Barsthaszárra, 
Janik Rezső ujmisés Prassitzra, dr Laczó Győző ujmisés 
Budapestre a Mátyástemplomhoz, Némethy Ernő ujmisés 
Bajnára, Szenigla József ujmisés Komjáthra, Skrzpiecz 
József ujmisés Korossra, Takács György ujmisés 
Alsó-Ipolynyékre, Spalik János ujmisés Nemcsényre, 
Vörös József ujmisés Perbetére, Zsák Mihály ujmi-
sés Alsó-Korompára küldettek kápláni minőségben. 
— Áthelyeztettek a következők : Horák Ede Alsó-
Korompáról Barsfüssre mint subsidiarius ; Ozoray István 
Alsó-Ipolynyékről Kéméndre ; Polcsák András adminis-
trator P. Ktirthről segédlelkésznek Szent-Mihályfára; 
Szeleczky Kamill Bajnáról Nagykérre ; Pápai Gyula 
ekeli administrator ugyanerre a plébániára praesentál-
tatot t ; Maszárik Yiktor komjáthi káplán Boldogfalvára 
plébánosnak ; Szabó János boldogfalvai administrator 
Egyházfára káplánnak; Szép Lajos Csallóköz-Kürthre 
administratornak ; Méhes Károly önkényt resignálván, 
Kilitire administratornak ; Székessy János Zsélyre, Wild-
ner Benignus Kóspallagra és Puhán Ferencz Modertár-
nára küldettek administratoroknak. — A nagyszombati 
vikariatus területén a következő változások történtek : 
Csiszár Rezső merőczei plébános nyugalomba vonult és 
egyelőre a plébánia vezetésével megbizatott. G agyi 
György kéméndi káplán az erdélyi egyházmegye köte-
lékébe ment át. Poór Sándor perbetei káplán nevelői 
minőségben Széchenyi Emil gróf családjához távozott 

A lapnak szánt gyors közleményeket Val-
nicsek Béla helyettes szerkesztő nevére kérjük czimezni 
a lap kiadóhivatalába, Papnevelde-utcza 8. ^ZM 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Bre«nay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi tiy. r. tanár. 

Budapest, 1901. 2sagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij: 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztő lakása : 

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

Előfizethetni §. 
minden [ 

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

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

netaláni reclamatiók is, | 
bérmentes nyitott l 

levélben, intézendők. Ê 

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

Budapesten, julius 20. 6. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
É V F O L Y A M . 

II. Félév. 1901, 

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

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A hypnotismus. — Egyházi Okmánytár. Decretum. — Egyházi Tudósítások. P é c s : H e t y e y 
püspök és a kath. nevelés és tanügy. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A létesítendő országos katholikus tanitói árvaház. 

alapjáról 1900. évi számadás kivonata. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

Felhi irás e lőf izetésre. 

A hypnotismus. 
I. 

Mielőtt a kérdés lényegébe bocsátkoznék, 
a mennyire éppen szükséges, a továbbiak meg-
értése végett némely alapkérdésekkel kell tisz-
tába lennünk. 

Az emberiség egyetemének hite s minden-
kor (legnagyobb tudósainak meggyőződése 
szerint) az ember, — mint a látható anyagi 
világ és láthatat lan szellemi világ összekötő 
kapcsa, egymástól lényegesen különböző két 
részből áll : az anyagi, összetett, s igy mulandó 
testből, s az anyagtalan, egyszerű s igy hal-
hatat lan lélekből. Ez a két különböző lényeg 
azonban eddig megfejthetetlen módon annyira 
összevagyon forrva, hogy sem a lélek nem 
működhetik rendesen — e földi életben — test 
nélkül, sem a test lélek nélkül s egyiknek 
beteges állapota szükségkép megrontja a másik 
rendes működését. A lélek a test által hat a 
külvilágra s viszont általa fogja fel a külvilá-
got s annak benyomásait. Azonban a lélek, 
mint valamely király, nem áll közvetlen össze-
köttetésben minden alattvalójával vagyis a 

test minden részével. — Az ő főministere a 
kivel parancsait első sorban, közvetlenül közlir 

a test és külvilág számára, — az agy, viszont 
ettől veszi át közvetlenül a tudósításokat épp 
ugy a. test többi részének, mint a külvilágnak 
állapotáról. Ha ez a főminister beteg bárgyú,, 
megzavarodik, vagy éppen fellázad s megta-
gadja a szolgálatot: a királynak parancsait is 
rosszul, vagy éppen nem fogja teljesítni s. 
beáll az anarchia (az u. n. téboly) a melyről 
azt mondjuk, hogy lelki betegség, pedig nem 
a lélek beteg, hanem eszköze romlott meg;, 
az teljesíti rosszul szolgálatát, miként egy 
bomlott zongora hamis hangot s chaoszt 
fog adni, habár a legnagyobb művész keze-
játszszék raj ta. Ezért mondjuk helytelennek 
azt is, hogy az agygyal gondolkozunk; pedig, 
hogy a gondolatnak nem maga az agy a szék-
helye, arra nézve a számtalan, kétségtelen érv 
közül elég legyen fölemlítenem csak azt az egy 
megdönthetetlen tényt, hogy a phisiologusok 
szerint testünknek s az agynak minden legki-
sebb paránya 7 év alatt egészen kicserélődik 
mással, ugy hogy egyetlen parány sincs mostr 
bennem azon tesből, melyet 7 év előtt birtam,. 
s ámde gondolataim, eszméim, képzeteim sza-
kadatlan lánczolatban mind meg vannak a 
gyermekkortól kezdve, és jól tudom, hogy nem 
7, de 10, 20, 30 év előtt is nem más, hanem 
én voltam az, a ki azokat gondoltam. 

6-
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Az agynak, a lélek főministerének, azon-
b a n ál lamti tkárai is vannak, a kikkel a 
lélektől ve t t parancsoka t továbbí t ja s ezek az 
•érző idegek. Bizonyos vérnemű folyadékkal 
te l t és párosan lialadó központba ható, köz-
pontból fu tó vékony csövecskék ezek, melyek 
mint valami közpoti távíró hivatalból, az agyból 
indulnak ki s különböző á l lomásokra : az öt 
•érzékre : a szembe, fülbe, orrba, szá jba s a 
t e s t végtagja iba , főkép a kézbe ágaznak szét 
s ot t bizonyos bibircsószerű mű szervben vég-
ződnek, s ezek a műszervek képezik az 5 
•érzéket. Hogyan tör ténik m á r most a külvi-
l ág ha tása a lélekre s a lélek ha tása a külvi-
lágra ? 

Először a külvi lág egyes tárgyairól min-
d ig mozgás a lak jában ha t á s tör ténik valamely 
•érzékre az 5 közül, pl. a fénynél a lebrezgő 
mozgása , a hangná l a levegő hullámai, a tapin-
t á sná l valamely t á rgynak nyomása. Az érzék 
a z t á n a ha tás t á t a d j a az ot t végződő idegnek, 
a mely ingerál lapotba jő, ez az ingerál lapot 
pedig nem egyéb, mint a benne semlegesen 
nyugvó vi l lamosságnak nemlegessé vá l tozása ; 
•ez az ingerál lapot az tán az idegcsövön át 
vi l lámgyorsan az agyba ju t , i t t ta lálkozik a 
többi érzékektől ugyanily módon oda ju tó 
ingerál lapotokkal , a melyek bizonyos törvények 
szer in t az t erősítik vagy gyengítik. I t t a z t án 
vége az anyag szolgála tának, a lélek veszi á t 
a munkát , megérzi ezt a módosí to t t ingerálla-
p o t o t vagyis mega lko t j a ö n m a g á b a n a külső 
t á r g y n a k megfelelő képzetét , hogy ugy mond-
j a m képet , a mely az t án örök s ál landó tulaj-
dona marad, a léleknek, még ha az illető tá rgy 
el is tűnik végkép az érzékek elől ; — a szá-
m á r a Is tentől kijelölt törvények szerint elteszi 
•elrendezi roppant b i roda lmában s akkor veszi 
«lő, a mikor akar ja , kogy az ily módon nyer t 
más képzetekkel társí tsa, gondola tokat , Ítéle-
teke t , igazságokat alkosson s az igazságok, az 
okok s okozatok végtelen lánczola tán szelle-
méve l a természet piedestál járól egész a ter-
m é szetfölött inek t i tka iba egész az I s ten isme-
re t é ig hatol jon, s ot t — amennyire engedve 
v a n s rendel te téséhez szükséges, egészen u j 
igazságokra jusson. Mert az ember a te rmésze t 
u t j á n nyer t igazságok megalapí tásánál nem áll 
m e g . A képzelekből, gondolatokból érzelmek 
származnak , az érzelmekből akara t , hogy a 
n y e r t igazságoknak megfelelőleg a külvilágra 

hasson, cselekedjék. Hogyan tör ténik ez? 
Szintén a test által, az agy, az idegek által. 
A lélek az agygyal t i tokszerűleg közli a kép-
zetek és érzelmeknek megfelelő akara tá t , 
vagyis az agyat megfelelő ingerál lapotba 
hozza : az agy ezt az inger t á t ad ja az illető 
idegpár másikának, az u. n. központból futó-
nak, (innervatio) a mely ezen inger befo-
gadásá ra az agyban levő végén szintén bizo-
nyos szervvel bír mint pár ja , a központba 
futó, az érzékekben levő végén, a központból 
fu tó ideg ingerál lapotba jő, ezt közli a mozgató 
izmokkal , a melyek a csontot körülveszik, 
lé t re jön a mozgás : a művész lelkében előbb élő 
l á tha ta t l an eszmény a külvilágban megtestesül, 
így lép — lia szabad így szólanom — az anyag 
a lélek ál tal a szellem birodalmába, s nyer 
t es te t a szel lem; így valósí t ja meg az ember 
az t a nagy fe ladatot , hogy a lények végtelen 
sorában összekötő kapocsul szolgáljon a lénye-
gileg különböző ké t nagy világ közöt t . A 
mater ia l izmus hiába veti ez ellen, hogy két 
kü lönnemüből nincs á tmene t a másikba, mer t 
ezzel önmagá t czáfol ja ; hiszen ennek némi 
analógiá já t fel talál juk mindenüt t a természet-
ben is. Fe j t se meg, mint lesz a hő mozgássá, 
a mozgás villamossággá, a villamosság fény-
nyé? A melyek pedig szintén mind különne-
müek. 

Szükséges volt e ki térést tennem, hogy 
annál könnyebben érthessük meg, tárgyunk-
nak, a hypnot ismusnak tüneményei t . 

Mi t e h á t már most a hypnot ismus? A 
tudósok szerint nem egyéb, min t az idegrend-
szer működésének különös behatások által 
előidézett sa já tságos elváltozása. Ámde ebből 
még nem leszünk okosabbak. Szükséges tud-
nunk mik azok a különös behatások, vagyis 
mi á l ta l lehet valakit hypnotizálni, az tán 
miben áll az a sa já tságos elváltozás, s végül 
mik a megfej tő okai e sa já tságos elváltozásból 
származó rendkívüli je lenségeknek ? 

% * & 

Mindenek előtt megemlítem, hog}' hipno-
tizálni képes lehet akárki, ámde csak olyano-
kat , a kik gyenge aka ra tuak s a hypnosisra 
ha j l ammal birnak. Többé-kevésbbé ha j lammal 
bir pedig az emberek 2/3 része, a 8. éves kortól 
felfelé. 

A hypnosis vagy hypnotikus állapot Char-
cliot, Braid, Heidenhein, Cox, s hazánkban, 
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Laufenauer , Hőgyes, Schaffer stb. szerint, 
ugyanazon érzékre tö r ténő s hosszantar tó külső 
behatás ra áll be, ha a be teg összes figyelmét 
ezen ha tás ra pontos í t ja össze. Ily ha t á s tör-
ténik pl. a szemre akképpen lia a be teg orrá-
nak töve fölé hegyes vagy gombos végű tár-
gya t állít az orvos s fölhívja, hogy azt sokáig 
mereven nézze. A szemgolyó ekkor több ideig 
t a r tó erőltetéssel kényte len felfelé s egyszers-
mind egymásfelé befordulva nézni . A szemiz-
mok ennek következ tében ki fáradnak, a be teg 
könyezni kezd, a szemgolyó és pillák rezgésbe 
jönnek, a test, végtagja in kezdve lassankint 
elzsibbad, a szempillák lassú erőlködés u t á n 
lezárulnak, a be teg egy mély sóhajjal elalszik : 
hypnotizálva van. 

A hypnot izálásra azonban elég ha az 
orvos mozdulat lan szemgolyóival mereven a 
betegre néz s felszóli tásra önkényt , vagy 
önkénytelenül pár pi l lanat ig a be teg is igy 
nézi az orvos szemgolyóit. í gy hypnot izál ja 
Svengali is a szegény Trilbyt . 

Lé t re jön a hypnosis akkor is, ha a be teg 
halló szervére ta r tós egynemű, egyenletes ha t á s 
történik, pl. szakada t lan ha l lga tása az órake-
tyegésnek,. egy megzendí te t t hangvil lának, s 
figyelmét a be teg te l jesen oda i rányozza. A 
hypnos is ranagyonhaj landó egyéneknél elégséges 
az is, ha akár a halló, akár a lá tó szervre valamely 
igen erős hang vagy fény hir telen és meglepő-
leg hat . 

Lé t re jön továbbá a liipnosis, ha a bőrre 
pl. egyenletes és ta r tós s imogatás által, külső 
inger hat . így hypnot izál t Mesmer is, a ki a 
betegen tenyerével annak homlokától kezdve 
s az arczon lefelé a gyomorig lassú, egyenle-
tes s imogatást végzet t s ide érve, s kezével 
2—4 cm. magasban a testől fé lkört téve ismét 
visszatért a homlokhoz, hogy ú j r a kezdje a 
simogatást , mig a be teg 5—10 perez múlva 
elalszik. 

Am ezen módokkal szemben, melyekkel a 
külső ta r tós s azonos inger a tes t re ha t s azér t 
somatikus módnak is neveztet ik, van egy másik 
s u j abban sokkal á l ta lánosabban elfogadott s 
kísérletekkel beigazolt módszer, az u. n. psy-
chikai (lélektani) módszer, mely abban áll, 
hogy az elalvás vagy álom képzeté t szavakkal, 
jelekkel vagy rábeszéléssel a be teg képzeleté-
ben élénken felidézzük, másszóval lé t rehozzuk 
benne azt a gondolatot , hogy mit kell tenni 

s megteszi . I lyenkor t ehá t a be teg tu la jdon-
képpen önönmagá t hypnot izál ja a sa já t kép-
zete által . Ezé r t liypnosisba eshetik valaki má r 
csak azzal is, ha más t liypnosisba esni l á t r 

miként mi is ásitni szoktunk, ha más t ás i tni 
lá tunk. Sőt, amin t Liebeaul t , Bernlieim, Lie-
geois k imuta t t ák , olyanokat , a kik már több-
ször vol tak hypnotizálva, hypnotizálni lehet 
levél, t e legraph s te lefon u t j á n is, a mikor is 
az előbbi l iypnotikus á l lapotára való pusz ta 
visszaemlékezés ejti az illetőt l iypnosisba. 
Bernheim, Fore l s h a z á n k b a n Jendrass ik sze-
r int az előbb leirt érzékre ha tó módokná l is. 
nem annyi ra a külső ha tás ejti hypnosisba a 
beteget , hanem az elalvás szükségének ez ál tal 
fel idézett képzete . (Folytatjuk.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

DECRETUM 
Caiionizationis b. Kitae a Cascia. 

JLEO EPISCOPVS 
SER W S SER VOR VM DEI 

AD PERPETVAM R E I MEMORIA. 

Umbria gloriosa Sanctorum parens, quae Bene.-
dictum, Franciscmn et utramque Claram extulit, iisy 

merito Ritám adiungit, quam Pater misericordiarum et 
luminum, ut de Sancto Francisco, S Doctor Bona-
ventura scribit in eius vitae prologo : „larga dulcedi-
nis benedictione praevenit . . . et perfectis effecit vir-
tutum praerogativis et meritis celebrem, nec non et 
praeclaris circa eum Crucis ostensis mysteriis insigni-
ter demonstrant illustrem1'. Quamobrem Ritae venera-
tio et cultus brevi non modo Umbriae atque Italiae 
fines est praetergressa, sed Europam universam occu-
pavit, vigetque etiam in novo Orbe, fiorentissimis, 
magnis assiduisque prodigiis a Christo altus atque auc-
tus. Nihil igitur Nobis gratius accidif, quam dilectis-
simam hanc Christi Sponsam solemni Ritu in Sancto-
rum album referre, fidelesque vehementer hortari, ut 
validissimum Sanctae Ritae patrocinium Sacro hoc 
Anno ferventius implorent : quo certo fiet ut solemne 
quod Christo Domino et Servatori hominum mox cele-
braturi sunt Fidei sacramentum intercedat, tanto Prin-
eipi aeeeptius futurum sit. uberrimaque ideo et virtu-
tum et caelestium munerum foecunditate faustissimum-

Porrena, humile in Umbria prope Cassiam oppi-
dulum, ex eo nobilitatem praedicationemque aeeepit 
quod natale fuerit Sanctae Ritae solum. Ibi enim Illa 
orta est anno MCCCLXXXI, parentesque habuit Anto-
nium Mancini et Amatam Ferri utrumque religione, 
virtute et praesertim caritate in proximum et pruden-
tia adeo praestantes, ut conterranei illos uti exemplar 
ac praesidium suspicerent et venerarentur. 

2* 
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Quamobrem quoties de discordiis sedandis liti-
busqué componendis agebatur, quod plerumque, uti 
•érint tempóra, accibedat, ii communi consensu veluti 
arbitri eligebantur tamque fideliter ac feliciter eo offi-
cio fungebantur, ut pacificatorum cognomentum inde 
•duxerint. 

Ii cum Rita aucti sunt, propter aetatem de proie 
iam desperabant, etsi earn maxima optarent, Deumque | 
multis precibus rogarent, ut diuturni voti compotes 
fierent. Hinc Amatae partus quoddam miraculum 
-visum est et divinum bonorum coniugum virtutibus 
praemium : imo et scriptum et traditum est illud divi-
•nitus parentibus fuisse praenuntiatum, iussumque nas-
citurae Ritae nomen imponi. Quod a parentibus praes-
ti tum est : quamquam velut Margaritae contractio 
•deinceps retineretur. 

Ea, in lucem édita, talia praesetulit futurae 
maximae sanctitatis indicia, ut non solum genitorum 
solatio, sed hominum bono natam cuncti iudicarent. 
Etenim miris splendoribus caput infantulae identidem 
niicare visum est, genitrixque mirari debuit quod illa 
ter tantum per diem, excepto die Yeneris, ubera suge-
ret. Quo portento significari veluti visa est mirabilis 
Ritae abstineiitia ac poenitentia, itemque ardentissimus 
quo consumpta est erga Christum crucifixum amor, 
eiusclemqiie vehemens ilium imitandi atque in se refe-
rendi Studium. 

Suavitatem autem ingenii, sermonis, morum atque 
exemplorum Beatae, quibus perditissimos homines 
Christo crucifixo lucrifecit, ecquis 11011 dixerit illis 
•apibus veluti praemonstratam fuisse, quae circa infan-
tulam volitare, alternisque vicibus, tum ingredi eius os, 
tum ez eo egredi visae sunt, quin ea detrimentum ali-
quocl aut molestiam acciperet? Quo portento nihil est 
mirabilius, praesertim si ratio temporis habeatur quo 
illud durasse fertur, apiumque ill arum naturae ab aliis j 
eiusdem speciei animalibus dissimillimae. 

At, de ipsius Beatae virtutibus iam dicendum 
•est, ex quibus apparebit, earn praemonstrari maxime 
decuisse, per quam Deus tot exemplis, tot beneficiis 
homines locupletare decreverat. Rita igitur vix aliquid 
mente concipere potuit, illud imprimis intellexit se 
Deo uiiice natam esse, ideoque puerilibus solatiís 
•omnino contemptis, preces quas a parentibus avide 
•clidicerat vel piisime recitabat, vel animo meditabatur 
-cum domesticis forte distineretur curis, vel aliquid a 
parentibus praeceptum exequeretur. Qua in re, etsi 
hilari semper promptissimaque obedientia eorumdem 
praecepta veluti praecurreret, tamen, si quod forte 
parentibus placoret, quod, quamquam honestum, eius 
•animum a Deo vol minimum alienare posset, tam 
suaviter resistebat ut illi obsecundare veluti cogeren-
tur, Ita erga matrem se gessit, comptiori earn veste 
ornare volentem ; siquid expetebat id erat ut sibi facul-
tas fieret in abditissima quadam domus cellula morandi 
ubi Iesu Christi passionem recoleret, quod a parenti-
bus piissimis libenter concessum est. 

Quidquod ? ea in cellula venia ipsorum parentum | 
per annum solidum Rita mansit, inde solum disces- ' 

sura ut in horrida solitudine, si per eosdem licuisset, 
reliquum vitae cum solo Christo ageret. 

Interim, ut divino exemplari similior esset, poeni-
tantias austerissimas avide sectabatur, suisque manibus 
cilicia, ad carnem affligendam, contexebat, quibus 
ieiunia addidit, in ea aetatula vix credibilia, iisque se 
pauperum necessitatibus meliori qua posset ratione 
consulere dicebat, eosque libenter ad se advocatos ad 
religionem bonosque mores hortabatur, erectoque esse 
animo iubebat, Iesum Christum et immortalia eius 
praemia proponens. Peccatorum etiam saluti studuit 
impense, pro quibus diu et ferventer orabat, Deo pre-
ces ac poenitentias suas humillime offerens, ut eorum 
misereretur. 

Erga animas in Purgatorio detentas piissima, pari 
caritate, quidquid boni ageret, in earum expiationem 
destinabat, aliosque, ut idem agerent, etiam atque 
etiam robagat. Nam plurimi eius exemplis virtutibus-
que commoti ad earn vel consilii vel auxilii causa 
confugiebant, praesertim adolescentulae pauperiores, 
vel ad electius vitae genus propensae. 

Sed iam tempus erat ut de vitae genere ipsa 
deliberaret Rita. Deserta loca petere, ut pridem cogita-
verat, parentum amor et reverentia vetabant, in sae-
culo virginitatem colere Deoque soli vivere nec facile 
videbatur nec tutum. Quamobrem secum ipsa post 
multas preces statuerat monasterium aliquod severioris 
disciplinae inire opportunumque opperiebatur tempus 
animum„ suum carissimis genitoribus aperiendi. At ii. 
anteoccupatis filiae consiliis atque sermonibus, de nup-
tiis lionestis se cogitare reipsa tamque gravi superci-
lio ostenderunt, ut ipsa refragari ausa 11011 sit : qua-
mobrem in lacrymas effusa Deum etiam atque etiam 
rogabat, ut sibi in tanto certamine et lucem et vires 
afferret. 

Nec defuit Deus, qui tantam foeminam et uxo-
rum exemplar et viduarum solatium destinaverat, 
brevique perturbatum ritae animum ita sedavit, ut ilia 
proposito a genitoribus viro nuberet. 

Huic nomen erat Paulus Ferdinaiidus, rectae ut 
videbatur indolis et bene moratus, sed paucos post 
dies quam uxorem duxerat alius omnino factus est ; 
Ritam non modo negligebat, sed etiam verberibus ita 
male mulctabat, ut eius potius carnifex quam maritus 
videretur. 

Illa autem, quin resisteret aut saltern indignare-
tur, ea se mala meruisse protestabatur et Christum 
innocentissimum saeviora perpessum, ut sibi patien-
tiam, marito autem resipiscentiam concederet, assiduis 
precibus flagitabat. Quae agendi ratio primum viri 
animum magis irritavit; deinceps, Deo favente et 
famulae suae preces exaudiente, ille ita mutatus est, 
ut non modo Ritae pepercerit, sed eius virtutes admi-
ratus pro viribus unitari sategerit. 

At non ita longum coniugium ; nam Paulus, 
florente adhuc aetate, qua de causa non satis constat, 
interfectus est. Perculsa ea calamitate Rita est : earn 
tamen fortissime tulit, ipsosque sceleris auctores, ne a 
satellitibus comprehenderentur domi excepit. 
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Acerrimum autem dolorem non lacrymis ant 
eiulatibus mitigavit, sed assiduis pro animae viri expi-
atione precibus, ieiuniis ac ciliciis, quibus tum laetius 
ac crebrius institit, cum divino, uti fertur, lumine 
illustrata, scivit Pauli animam in purgatorio igne 
aeternam gloriam expectare. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs. Hetyey püspök és a kath. nevelés és tanügy. — 
Mikor Hetyey Sámuel pécsi püspök ur püspök-

ségének első évében egyházmegyéje katholikus tanitó-
sága részére szentgyakorlatokat tartatott, a tanitóság 
hódolatra jelentkezett a nagy tanügybarát főpásztor 
előtt. A tanitók üdvözlő beszédére adott püspöki vá-
lasznak veleje ez volt: „Tapasztalni fogják, hogy a 
tanügy és a tanítók gondosságomnak mindenkor kiváló 
tárgyát fogják képezni". 

Ennek bizonyságául a sok közöl álljon itt a püs-
pök úrnak következő alapító levele, a mely csak egy 
tanügyi tettéről szolgáltat a történelemnek aranynál 
és gyémántnál becsesebb, mert szellemi értékű adatot : 

A szegénysorsu tanítójelöltek felsegélyezését — 
olvassuk a tanítóképző intézet e. i. Értesítőjében, nagy-
ban elősegítette megyés püspök urunk 50,000 koronás 
örök alapítványa, melyet a pécsi egyházmegye róm. 
kath. iskoláiban alkalmazott szegényebb javadalmazást! 
okleveles tanítók fiúgyermekeinek a tápintézetben in-
gyenesen vagy félingyenesen való ellátására tett. 

Az alapító levél, mely a legfényesebb tanúságot 
teszi Hetyey Sámuel püspöknek a tanitóság iránt érzett 
atyai jóakaratáról és a nemzet napszámosai iránt táplált 
páratlan nagyrabecsüléséről, igy hangzik egész terje-
delmében : 

Alapító levél. 
A teljes Szentháromságnak az Atyának és Fiúnak 

és Szentléleknek nevében. Amen. 
Jelen soraim erejénél fogva tudtára adom mind-

azoknak, a kiket illet, hogy a mióta Istennek végtelen 
irgalmából, az apostoli szentszéknek és I. Ferencz 
József császár és apostoli királyom ő felségének kegyel-
méből a pécsi püspöki széket elfoglaltam, folytonos 
gondoskodással kerestem a módot, mely szerint egy-
házmegyém római katholikus iskoláinak derék tanító-
sága iránt szeretettel teljes jóakaratomat, vallásos és 
hazafias munkássága iránt táplált nagyrabecsülésemet 
oly formán nyilváníthatnám, hogy némileg anyagi hely-
zetükön is segítsek. 

Ezen fontolgatás között állott lelki szemeim elé 
azon intézmény, mely hivatva volna egyházmegyém 
róm. kath. tanítóságát anyagilag is felsegélyezni az 
által, hogy fiúgyermekeiknek — ha különben tehetsé-
gesek — a középiskolák látogatását, a tanítóképző tan-
folyamok nyilvános végzését csekélyebb költség, vagy 
ingyenes kosztozás mellett lehetővé tegye. 

Amint igy magamban tervezgettem, ft. papságom 
és magának az érdekelt tanítóságnak áldozatkész köz-
bejöttével főkörvonalakban kialakult: a Tápintézet a 

folyó iskolai év elejével Isten kegyelméből már meg-
nyílott és fentebb körülirt rendeltetésének — habár 
szűkebb keretben — átadatott. 

Nehogy azonban ez intézmény alap hiányában 
mindjárt első létében megbénuljon vagy különösen, ha 
Isten az élők sorából hamarosan kiszólítana, teljesen 
megszűnjék: mai napon készpénzben örök alapítvány-
ként 50,000 írva : Ötvenezer koronát tettein le a pécs-
egyházmegyei alapítványi hivatalban kezelés és gyü-
mölcsöztetés végett kérvén a főtiszt. Székeskáptalant, 
hogy alapítványomat elfogadni, felelős gondossága alatt 
megtartani szíveskedjék. 

Az alapítványra nézve a következőket határozom 
és rendelem : 

1. Az alapítván}' „Hetyey Sámuel pécsi püspök 
alapítványa az általa létrehívott Tápintézet javára" 
nevet viselje. 

2. Rendeltetése : az egyházmegye róm. katholikus 
iskoláiban alkalmazott szegényebb javadalmazásit ok-
leveles tanitók fiúgyermekeinek, lia azok Pécsett vala-
mely középiskolába (gimnázium, reáliskola) avagy a 
püspöki tanítóképzőbe járnak, a Tápintézetben ingye-
nes vagy félingyenes élelmezést biztosítani, avagy ha 
a Tápintézet bennlakásra kibővittetik, ugyanott ingye-
nes vagy félingyenes helyet ós ellátást nyújtani. 

3. Ha valamikor egyház m e gy é m róm. katholikus 
iskolái államosittatnának és igy szorosan vett „feleke-
zeti" tanítóink nem lennének : a Tápintézetet illetve 
Convictust akkor is fenntartandónak akarom és óhaj-
tom. és ez esetben alapítványom kamatai a 2. pont 
értelmében az egyházmegye területén működő oly 
római katholikus vallású tanitók fiai javára fordittas-
sanak : amely tanitó-szülők különösebben kitűnnek 
egyházias és hazafias szellemük és a magyar nyelv 
terjesztése körül kifejtett buzgalmuk által. 

4. Ha pedig a Tápintézet, vagy Convictus egyál-
talán fenntartható nem lenne: alapítványom évi ka-
mataiból 200—200 (kettőszáz) koronás ösztöndíjak osz-
tassanak ki egyházmegyém a 2. eshetőleg a 3. pontok-
ban minősített tanitók fiainak, akik itt Pécsett közép 
iskolát avagj7 képezdét végeznek legalább elsőrendű 
osztályzattal. 

5. Amig Isten életben tart az alapítvány kamatait 
fentkörülirt keretben tetszésem szerint fogom felhasz-
nálni ; halálom után püspök-utódom, széküresedés ese-
tén a ft. Székeskáptalan rendelkezik az alapítvány ka-
mataival mondott czélra és módon, 

Ezekben foglaltam össze alapító szándékomat és 
akaratomat, kérvén üdvözítő Jézusomat, hogy áldásával 
áldja meg azokat, akikről ezúton is, ugyan szerényen, 
de szeretettel gondoskodni óhajtottam : tanítóimat és 
azoknak tanuló fiait. 

Jelen alapító levelemet négy egyenlő eredeti pél-
dányban állítottam ki, az elsőt püspök-utódaim, a má-
sodikat a főt. székeskáptalan, a harmadikat az egyház-
megyei tanfelügyelőség, a negyediket a pécs-egyház-
megyei hivatal részére. 

Kelt Pécsett, az Ur 1901. esztendejében, február 
hó 7-ik napján. 

f SóTínuel s. k. püspök. 
Kegyes parancsra : 

(P. H.) űr. Igaz Béla s. k. 
pápai t, kamarás, püsp. titkár, 
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KATE. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
B) 

A létesítendő országos katholikus tanítói 

ÁRT A HÁZ ALAPJÁRÓL 
a kezelő egri főkáptalan állal benyújtott, felsőbb helyen 

pedig felülvizsgált es helyesnek talált 
1900. É V I S Z Á M A D Á S K I V O N A T A . 

Vagyonállás 1899. év végén. 
korona fill. 

1. Egy db 1870-i magy. kir. nyereményköl-
csönjegy (névérték szerint) 100 frt vagyis 200 — 

2. 4%-kal kamatozó magyar járadékkötvé-
nyekben (névérték szerint) 20,000 — 

3. Takarékpénztárban 41/2
0/0 kamatra tőké-

sítve 15,600 — 
4. Készpénzmaradvány 261 28 

Összesen . 36,061 28 

1. Fejezet. 1900. évi Bevétel. 
1. §. A múlt évi készpénzmaradvány . . . 261 28 

1. §. összege . 261 28 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből : 
Az esztergomi érseki megyéből : 

a) Vaszary Kolos bibornok, hgprimás és 
esztergomi érsek ő eminencziájának ala-
pítványa 30,000 korona névértékű 4u/0-kos 
járadék kölcsönkötvény. 

b) Boltizár József püspök, és esztergomi 
ált. érseki helyettes ö méltóságának ado-
mánya 200 forint, vagyis 400 korona 
névértékű 4'/0-kos földtehermentesítési 
kötvény. 

c) A párkányi járási tanítók egyletének 
adománya 200 — 

2. §. összege . 200 — 
és 30,400 korona névértékű 4°/0-kos állampapírok. 

3. §. A segélyalap 1900. évben felosztás alá 
cső jövedelmeiből az árvaház pénztárába 
áttétetett : 

A szabályszerű 1/10-rész czimén 886 58 
3. §. összege . 886 58 

4. §. Tőkék kamataiból 1,911 38 
4. §. összege . 1,911 38 

5. §. Visszzfizetett tőkék: 
A csődbe jutott egri keresk. és iparhitel-

intézetnél elhelyezett 400, és 4,000 ko-
rona az alapnak megtéríttetett 4,400 — 

5. §. összege . 4,400 — 
A bevételek összesítése: 

1. §. összege 261 28 
2. §. összege 200 — 
és 30,400 korona névértékű 4%-kos állampapírok. 

korona fill. 
3. §. összege 886 58 
4. §. összege 1,911 38 
5. §. összege 4,400 — 

Összes bevétel . 7,659 24 
és 30,4C0 korona névértékű 4%-kos állampapírok. 

II. Fejezet. 1900. évi Kiadás. 
1. §. Tőkésítésre: 

a) Vásároltatott 3,900 forint, vagyis 7,800 
korona 4°/0-kos földtehermentesítési köt-
vény, vásárlási ár 7,204 50 

b) Tőkeállományba soroztatott az I. fej. 2. 
§. a) alatti 30,0C0 kor. névért, járadék 
kötvénj^. 

c) Tőkeállományba felvétetett az I. fej. 2. 
§. b) alatti 200 forint, vagyis 400 korona 
névért, földtehermentesítési kötvény. 

1. §. összege . 7 2ü4 50 
és 30,400 kor. névértékű 4!)/0-kos állampapírok. 

2. §. Különfélékre: 
Ez évben semmi sem adatott ki. 

A kiadások összesítése: 

1. §. összege 7,204 50 
és 30,400 kor. névért. 4°/0-kos állampapírok. 
2. §. összege 7,204 50 

Összes kiadás . 7,204 50 
és 30,400 kor. névért. 4°/„-kos állampapírok. 

Mérleg : 

Összes bevétel készpénzben 7,659 24 
„ „ 4%-kos állampapírokban . . 30,400 — 

Összes kiadás készpénzben 7,204 50 
„ „ 4%-kos állampapírokban . . 30,400 — 

1901. évre átviendő készpénzmaradvány . 454 74 

Az árvaház alapjának állásc* 1900. év végén. 

1. Egy db 1870-i magy. kir. nyeremény 
kölcsönjegy (névérték szerint) 200 — 

2. 4°/0-kal kam. magyar járadékkölcsönköt-
vényekben (névérték szerint) 50,000 — 

3. 4°/0-kos földteherm. kötvényekben (név-
érték szerint) 4100 frt, vagyis 8,200 — 

4. Takarékpénztáraknál 41/2%"kos kamatra 
tőkésítve 11,200 — 

5. Készpénzmaradvány 454 74 
Összesen . 70,054 74 

I R O D A L O M . 

= A KASSAI EGYETEM. Emlékkönyv. írták és 
kiadják Kassa szab. kir. város tanférfíai. Kassa, 190L 
lex. 8. 319 lap. (Folytatás.) 

A nagyszombati, később budai egyetem a buda-
pestinek öröksége lett, de a többi sem veszett el nyom-
talanul, hiszen szellemi és vagyoni hagyatékuk a 
magyar nemzeti kultúra közkincsévé vált. 

Tévesnek tartom azt a felfogást, a mely több 
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csonka egyetem fölállításának tervét azért ellenzi, mert 
a meglévő két egyetemnél is még sok a fejleszteni és 
kiegészíteni való. 

A tudomány természete a folytonos haladás. 
Ehhez képest a tudomány szolgálatára rendelt 

intézmények sem stagnálhatnak, azoknak is haladniok 
és fejlődniök kell, a mi nagy áldozatokkal jár. Manap-
ság 100.000 forinttal, legfeljebb egy, vagy két tanszéket 
lehet megalapítani. Régente nem így volt ez. De lia 
két tudomány-egyetemünk mai nagy költségeit össze-
vetjük a többi európai államok egyetemi kiadásaival 
a számadatok a mi rovásunkra ütnek ki. Addig pl. 
míg mi a két egyetemre 1 millió kétszázezer forintot 
költünk. vagy a műegyetemmel és akadémiákkal 
együtt — mondjuk — kerekszám 2 millió frtot, Ausz-
tria több mint 4 millió frtot költ évenkint ugyanerre a 
czélra. Magának Poroszországnak 9 egyeteme van s 
az évi kiadás közel 8 millió márka. Francziaország 
régi egyetemeit egyetemi szakiskolákká változtatta s 
évi 12 millió frankkal tartja fenn. Az angol egyetemek-
nek saját vagyonukból milliókra menő évi jövedelmük 
van, mégis százezreket kapnak évről-évre az állampénz-
tárból. S hogy mit köszönhet az egész emberiség czi-
vilizáczíója ezeknek a középkorban született egyete-
meknek, arra a kérdésre nézve elég Olaszország pél-
dájára hivatkoznunk, a hol majd minden nagyobb 
városban van egyetem — a legtöbbje a pápaság egy-
kori hatalmának és gazdagságának viszfénye, — a 
melyek a tudományok ós művészetek újjászületését 
lehetővé tették s az egész országot a renaissance 
felülmúlhatatlan művészetének nagy muzeumává vará-
zsolták át. 

Mindezekkel szemben sokat szenvedett magyar 
hazánk — a legnemesebb törekvések daczára is — 
még mindig nagyon szegény. 

De félretéve a történeti reflexiókat, a gyakorlati 
élet kívánalma is az, hogy az egyetemi oktatás decen-
tralizáltassék. Az igaz, hogy per eminentiam jogász-
nemzet vagyunk, de mégis, akármily nagy számban 
tódul fiatalságunk a jogi pályára, az mind talál illő 
helyet a magyar intelligens társadalom rétegei között, 
csak maga odaillő legyen. Egy anomália mégis van. A 
jogi akadémiák teljes kvalifikácziót nem adhatnak. 
Nem adhatnak pl. doktori czímet, pedig a nélkül 
manap ügyvéd sem lehet senki. — Magát az ügyvédi 
vizsgálatot sem lehet az akadémiák és királyi táblák 
székhelyein letenni, csak Budapesten, vagy Marosvá-
sárhelyt ; a birói vizsgálatokról nem is szólok. A jogi 
akadémiákon csak jogi és államtudományi vizsgálato-
kat tartanak, szigorlatokat nem. Már most az az aka-
démiai hallgató, a ki teljes jogi kvalifikácziót óhajt 
szerezni, a 3-ik, vagy 4-ik évre kénytelen Budapestre 
vagy Kolozsvárra költözni, hogy doktor léhessen ; 
pedig ahhoz való tudományt itt is szerezhet bőven és 
sokkal biztosabban, mint az egyetemen. Az akadémiák 
fejlődése és népesedése is mellettem szól. Vegyük csak 
magát Kassát. I t t ezelőtt 15 évvel alig volt 70—80 
jogász, ma számuk megközelíti a 200-at, holott a 
közelben: Eperjesen és Sárospatakon, felekezeti aka-

démiák vannak. Mi volna akkor, ha itt egyetemi fakul-
tás volna? Ez a szám bizonyára megháromszorozód-
nék, hiszen nem csak a mieink nem mennének el, 
hanem a fővárosiak közül is igen sokan visszavágyná-
nak a vidék egészségesebb viszonyai közé, sőt sokan, 
a kik másként a fővárosba kerültek volna, itt kezde-
nék és végeznék egyetemi pályájukat. Kontingenst 
szolgáltatna nagyot egész északi Magyarország s keleti 
Magyarországnak legalább is fele. 

Tekintsük a bölcseleti kart, annak is van 1021 
hallgatója magán Budapesten, a kik tanárok kívánnak 
lenni. Ezeknek az évenkint diplomát szerző kvótája 
talán csak kielégíti a tanár-szükségletet ! Dehogy elé-
gíti. Állandó, sőt folyton fokozódó bajunk a tanár-
hiány. Pedig ennek nem egyedüli oka a tanárok sze-
rény anyagi helyzete. A világért sem. Kikből lesznek 
a tanárok? Szegény fiukból, de rendesen olyanokból, 
a kik intézetünk szinét-javát teszik. Olyanokból, a kik 
egy-egy kedves tanárjok mintájára még tanuló koruk-
ban megformálják lelkökben a tanár eszményképét ; 
olyanokból, a kik már a középiskolában megszerezték 
a tanárságra való hivatás nemes érzületét, tiszta idea-
lizmusát ! olyanokból, a kiknek lelki szemei előtt az 
igazi tanár a legbölcsebb, leggazdagabb, legboldogabb 
ember. S ez igy van helyesen. Hiába mondják az 
ilyennek, ha tanár lesz, szegény maradsz ; hiába rémí-
tik a rangsor-okozta sérelmekkel, ő minden áron pro-
fesszor akar lenni s ezen az ideális életpályán keresni 
kárpótlást a mindennapi élet küzdelmeiért. — Sajnos, 
hogy ezek közül is sokat megtéveszt vagy leterel a 
fővárosi élet, a kik valamely vidéki fakultásnál min-
den izgalom nélkül jobban, olcsóbban és biztosabban 
fentarthatnák magokat és czélt érhetnének. 

(Vége köv.) 

— A Hittudományi Folyóirat 1901. II. füzete 
megjelent 208 oldalnyi terjedelemmel a következő gaz-
dag tartalommal : 

I. Értekezések. Jónás próféta könyve. Dr Hám 
Antal. Az oltár, Nyögér Antal. Egy XVII . századbeli 
apologia. Dr Vetési József. La Bruyère és Prévost-
Paradol az egyházi szónoklatról V. J . 

II. Hittudományi mozgalmak, vegyesek. A cziszterczi-
rend budapesti hittudományi és tanárképző intézetéről. 
Dr Mihály fi Ákos. A katholikus tan terminológiája, 
tekintettel a modern gondolkodásra és irodalomra. Dr 
Stuckner János. 

IV. Irodalmi értesítő. Pesch. Az Istenes élet. Hodács 
Ágost. Folyóiratok. 

A folyóirat négy füzetének megjelenési napjai : 
márczius 15., junius 15., szeptember 15. és deczember 
15. Ara egy évre 5 frt == erga sacra 17. 

A szerkesztő-kiadó dr Kiss János egyetemi tanár 
czime : Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. 

Ezt a jelesül szerkesztett tudományos közlönyt 
igen melegen ajánljuk. 

A Bölcseleti Folyóirat 1901. II. füzete megjelent, 
200 oldalnyi terjedelemmel a következő gazdag tarta-
lommal : 

I. Értekezések. A lélek mibenléte Aristotelesnél. 
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Bihari Ferencz Immánuel. A jellemtan módszere. Fludo-
rovics Zsigmond. A jellem és a szabad akarat. Ugyanaz. 
Egy feltámasztott filozofus. Dr Vetési József. 

II. Bölcseleti mozgalmak, vegyesek. Az Aquinói-
Szent-Tamás-Társaság közgyűlése. Keresztény-szocziális 
előadások. Magyar Filozofiai Társaság. 

IV. Irodalmi értesítő. Flammarion. Az ismeretlen 
és a lelki problémák. Szilvek Lajos Folyóiratok. 

A folyóirat négy füzetének megjelenési napjai : 
márczius 15., junius 15., szeptember 15. és deczember 
15. Ára egy évre 5 fr t . — erga sacra 17. 

A szerkesztő-kiadó dr Kiss János egyet, tanár 
czime : Budapest, VII., Rottenbiller-utcz 5 a. 

Ezt a jelesül szerkesztett tudományos közlönyt 
igen melegen ajánljuk. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a kassai székeskáptalanban üresedésben 
levő mesterkanonoki széket tőt. Pletényi Endre czim-
zetes apát, főesperes és eperjesi plébánosnak adomá-
nyozom. Kel t La j t a melletti Bruckban, 1901. évi jun . 
hó 25-én. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 
Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— A szent sir helye. San-Peladen ismert tudós, 

aki nemrégen tér t vissza palesztinai útjáról , mint a 
M—g irja, a pápához intézett egyik jelentésében egé-
szen u j adatokkal szolgál a szent sir topográfiájáról. 
Peladan szerint Jézus sirja a Mo>iah-hegyen levő Omár-
mecset kupolája alatt van. Azok a bizonyítékok, ame-
lyekkel a tudós állítását igazolja, a következők : Anto-
nin vér tanú a AJ. században a keresztrefeszítés helye 
és a szent sir közti távolságot négyszáz lábnyira be-
csülte. Mindkét helyet pedig a Silve forrás mellett 
levőnek jelölte meg. A mostani szent sirtól addig a 
helyig azonban, ahol Jézus t keresztre feszítették, csak 
nyolczvan lábnyi a távolság. Silve forrása pedig jó 
messze van tőle. A hetedik században élő Arculf szer-
zetes pedig azt a sziklabarlangot jelölte meg a szent 
sir helyéül, amely fölé Konstant in egy kettős oszlop-
csarnokkal ellátott kupolás épületet építtetett . A mos-
tani sir nincsen sziklaüregben, hanem egy kis kripta-
szerű építkezés, amelyben mindössze négy emberi holt-
test számára van hely, mig Arculf szerint a szent sir 
ürege kilencz holttest számára szolgálhatna temetke-
zési helyül. A kerek formájú kripta körül pedig csak 
egyszerű oszlopsorozat épült. A szerzetes megjelölése 
ellenben mindenképpen reáillik az Omár-mecsetre és az 
El Sakyra nevű sziklabarlangra. A szent sir fölé épí-
tett templom nem épült a t izennegyedik században, 
tehát az sem állítható, hogy Konstant in emeltette volna. 
Az Omár-mecset ellenben, Peladan véleménye szerint, 
a negj-edik századból származó bizánczi építkezés. A 
falakon látható arab ékítmények és egyéb díszítések 
későbbi keletűek. A kupola mozaikszerű díszítésén a 
búzakalász és a szőlő (kenyér és bor) képe mint val-
lásos jelvény kétségkívül a templom keresztény jellege 
mellett bizonyít. Ezt a föltevést megerősíti az a föl-
irás is : „Istennek nincs fia", amit egyébként egyetlen 

mecsetben sem lehet látni, melyet Mohamed tanainak 
követői vésettek be annak jeléül, hogy Jézus istensé-
gében nem hisznek. Peladan megemlíti továbbá, hogy 
a 969-ben, a fatimiták által a Moriah hegyéről elűzött 
keresztények 1058-ban engedélyt kaptak arra, hogy a 
tartózkodási helyül kijelölt városrészben Krisztus tisz-
teletére u j templomot építhessenek. S a keresztes had-
já ra tban résztvevők ezt a templomot tekintet ték Jézus 
sírhelyéül és ez a téves nézet a tradicziók alapján 
mindmostanáig fennmaradt . 

— Francziaország. Az apostoli szentszék és a kon-
gregácziők. A „L : Univers et Le Monde" mult heti 
számában olvassuk, hogy a franczia egyesületi törvény 
életbeléptetése előtt igen élénk jegyzékváltás folyt az 
apostoli szentszék és a franczia kormány között, azon-
ban eredménytelenül, mivel a Kúr ia semmi engedményt 
sem volt képes kieszközölni. Igy született meg a fran-
cziaországi rendfönökökhöz intézett ismert körirat, 
melyben a Kúria igen kíméletesen nyilatkozik s remé-
nyét fejezi ki, hogy a kormány e szigorú törvény vég-
rehaj tásánál előzékeny leend, egyúttal tiltakozik ama 
rágalmak ellen, mintha a franczia ministerium a pápá-
val egyetértőleg határozta volna el az egyesületi tör-
vény behozatalát . 

— Leleményes orgonaczég. A „Vaterland" f. é. 
180. számában érdekes hirre hívja fel figyelmünket: 
Nevezet t lap szerint a kath. egyház iránt való gyűlö-
lettől duzzadó bielitzi „evang. kirchenzeitung für Oes-
terreich"-ban utóbbi időben feltűnő nagy hirdetéseket 
tesz közzé a Rieger testvérek jägerndorfi orgonaczég s 
ajánlkozik, hogy a „Los von Rom" híveit az újonnan 
építendő protestáns templomok számára szükséges or-
gonák szállítása ügyében kiváltságos kedvezményekben 
részesiti. A „Vaterland" reményét fejezi ki, hogy neve-
zett czég abba hagyja hirdetését, mert legalább is kü-
lönös, hogy szent hi tünk elleneinek és nyilt támadói-
nak segédkezet nyú j t imaházaik berendezésére. Ellen-
kező esetben a r. kath. plébánosok gondolkozzanak, 
váj jon kelyén való-e, hogy Rieger testvéreket ezentúl 
is megbízzák az orgonák építésével és szállításával 
Csakugyan megszívlelendő. 

A szerkesztő telefonja. 
D. L. A katholikus irányú könyvek bírálatánál a követkéri 

zőképpen járunk el. A melyik szerző érdemesnek tar t ja könyvét 
szerkesztőségünkbe beküldeni, kellő méltatásban részesül, sőt 
ismertetésül egyes szemelvényeket is hozunk az „Irodalom" 
rovatban. Ha a beküldött könyvhöz nyomtatott kritika vagy 
ismertetés van mellékelve, természetesen azt adjuk le a nyom-
dába. Igy aztán megeshetik, hogy négy-öt lap egyforma ismer-
tetést hoz valamely könyvről, ami nem a szerkesztő, hanem a 
szerző rovására esik. Sok esetben pedig egyáltalán nem kapunk 
mutatvány-könyvet s persze nem is ismertetjük ; lia mégis néhány 
sorban — valamely más lap nyomán — megemlékezünk róla, 
csak szívességet teszünk kathoJikus szerzőknek, kik müveik 
beküldését elmulasztották. Vagyis — hogy megértsük egymást 
.— valamely újonnan megjelent műnek három négy lapban való 
egyforma ismertetését nem lehet eg3_szerüen rosszalhi. Hozzáértő 
ilyesmin nem is ütközik meg. Pax. 

KSsr* Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. J) 

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

Budapest, 1901. 2sagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

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

Budapesten, julius 24. 7. 

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

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
udlabora ... JS/os interim, grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo süffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A hypnotismus. — Egyházi Okmánytár. Decretum. — Egyházi Tudósítások. P é c s : A „Miasz-
szonyunk"-ról nevezett női kanonoki rend pécsi házának 50 éves jubileuma. — K h i n a : Khina ós a katholikus hittéritök. — M a i n z : 
A katholikusok államjogi helyzete a német közép és kis államokban. — Kath. Recelés- és Tanitásügy. Iskolai Értesítők. — Irodalom. 

— Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
LEONE. 

F e l h i v á s e lőf izetésre. 

A liypnotismus. 
II. 

Az a kérdés már most, a rendestől el térő ' 
leg minő elváltozott á l lapotban van a hypno-
tizált egyén. Nem könnyű erre rövid és rend-
szeres íeleletet adni, mer t ez á l lapotok az 
illető egyén test i dispositioi szerint nagyon 
különbözők. 

Charchot szerint van kis és nagy hypnosis. 
A nagy hypnosisnak ismét három, többnyire 
egymásból kifejlődő fa ja v a n : 

1. A katalepszids állapot, a midőn az alvó 
beteg tag ja i elernyedtek s súlyosak, mintegy 
halot té , s bármily helyzetbe hozhat juk , ot t és 
ugy maradnak , a hova teszszük. 

2. A letárgias állapot, a midőn az alvó 
beteg érzékei zárvák, s minden külső beha tás 
i ránt érzéket lenné válik, hang nem ébreszti, 
csipés, szúrást nem érez, de azér t mégis fölkel, 
sötétben épp ugy min t vi lágosságban jár-kél, 
kikerüli az akadályokat , olvas, a kérdésekre 
felel, farag, fest, zongorán játszik, szóval a 
leik e működik : álmodik, csak abban külöm-
bözve a rendes álmodótól, hogy azt álmodja, 

a mi t a hypnotizáló parancsol neki és mégis 
teszi, a mi t álmodik, szóval emberi élő mozgó 
gép, au tomaton , mint egy zongora, a melyből 
a hypnotizáló olyan hango t csal ki, a minőt 
akar . 

8. A somnabulds (alvajáró) állapot, a midőn 
az alvó be tegnek a bőr a la t t levő izmai gyenge 
bőr ingerekre t a r tós merevségbe esnek ; a be teg 
i lyenkor olyan, min tha kővé vál t volna s a 
leggyöngébb tes t is órahosszat képes elviselni 
minden f á radság nélkül bármily nagy ráhelye-
zet t súlyt. Ez a merevség azonban az ellen-
t e t t működésű izmok felet t i bőrnek ingerlésé-
vel ismét megszün te the tő s akkor ez á l lapot 
átvál tozik le targias alvó éber ál lapot tá , annak 
minden tüneményeivel . 

Mind a három á l lapotban legsa já t ságosabb 
tünemény, hogy az alvó be teg ez idő a la t t 
te l jesen elveszti öntudatának s akaratának használa-
t á t s min t valamely élő gép (automaton; föl-
té t lenül engedelmeskedik a hypnotizáló akara-
tának , melyet ez rendesen szóval fejez ki 
előtte. Elhisz mindent , a mit a hypnot izáló 
mond neki, bármily képte lenség legyen ez, s 
megtesz mindent , bármily veszélyes legyen az, 
s a mit éber á l lapotban a világért sem tenne 
meg. A közlöt t a k a r a t szerint az asztalra áll 
s onnan a légbe úszik, képzel t ellenségére 
rohan gyilokkal, vele elhi tetet t fülemile hangi -
csálását elragadó gyönyörrel hal lgat ja , kép-
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zeit kígyók és mérges bogarak elől rémül ten 
futkos. Akármilyen ízt vagy szagot aka r t a tunk 
vele éreztetni, érzi, a pe t ro leumot jóízűen 
issza azt vélve, hogy pezsgő ; vizet iszik pál inka 
helyet t s t án to rog tőle, mintha részeg volna, a 
sót czukor gyanán t szopogat ja , a mus tá r t méz 
g y a n á n t nyalja . Ha azt mondják neki, hogy 
t emplomban van, letérdel és imádkozik az 
áh í ta t legszembetűnőbb kifejezésével. Laufe-
naue r egy. t a n á r az t mond ta egy nőnek, hogy 
ő ka tonat i sz t s rögtön lovat és kardot kér t és 
vezényelni kezdet t . Lehe t egy m á r megszokot t 
hypnot izál t ta l lopatni, gyu j toga t ta tn i , öletni és a 
mi felet te különös, nem csak a hypnosis álla-
p o t b a n rögtön, hanem h a azt mond ják neki 
ez á l l apo tban : „Egy hét múlva, ebben és 
•ebben az órában ön ismét liypnosisba fog esni 
és elmegy ide vagy oda s ellopja vagy megöli 
ez t vagy az t és nem fog rá emlékezni, hogy 
ki hagy ta meg, bog)' ezt tegye, — a liypnotizált 
végreha j t j a a parancso t pontosan. Többen 
vannak egy szobában je len ; a hypnot izá l tnak 
a z t mondják , hogy ébredése u t án 5 perczczel 
a hypnotizáló kivételével mindenki e lhagyja a 
szobát . A be teg felébred s 5 perczig minden- i 
kivel szívesen tá rsa log: de amint az 5 perez 
elmúlik, nincs számára senki sem a szobában 
a hypnotizálón kivül. Hiába kérdezik, nem 
felel : hiába fogják karon, nem érzi, sőt még 
ő csodálkozik és kérdi, ugyan hova mentek a 
többiek. Ilyen módon sugalja Svengali is Trilby-
nek, hogy bizonyos időben liypnosisba fog 
esni s ez ál lapotba a színpadra lépve gyönyö-
rűen énekelni fog. A hypnot izá l tnak ezen föl-
té t len engedelmességét a hypnotizáló aka ra t a 
előt t nevezik rapport-Yi&k, s az aka ra t kifejezé-
s é t suggestio-nak vagy snggerálásnak (sugalma-
.z ásnak). 

Másik fel tűnő jelenség a hypnot izál tnál , 
hogy egyiknél az emlékezet tel jesen elvész 
vagy meggyengül , másiknál meg a rendesnél 
is élesebbé válik. Charchot pl. hypnot izál t egy 
diákot , a ki a hypnosis végeztével tel jesen 
elfelej te t t számolni. Viszont Braid említi, hogy 
«gy anglikán pap nővére a hypnosis a la t t 
b á t y j a predikáczióit , melyekből ébren egy szót 
sem tudot t , csaknem hibát lanul e lmondta . 
Eicliet pedig egy leányt hypnotizált , a kinek 
ez á l lapotban egész csomó verset olvasott fel : 
a leány felébresztetvén mit sem tudo t t belő-
lök, de újra hypnot izál ta tván, folyékonyan 

mind elrecital ta. Ál ta lában tapasz ta l t tény 
pedig az. hogy a hypnot izál t felébredése u tán 
mit sem tud azokról, a mi t tesz és a mi vele 
tö r tén t a hypnosis á l lapotában. 

Megemlí tendő továbbá, hogy a hypnotikus 
ál lapot mindaddig tar t , a mig a hypnotizáló 
aka r j a ; ha magá ra liagyatik rendesen 6 óráig; 
de néha tovább is t a r t ez állapot. A hypnoti-
záló azonban bármikor felébresztheti ez előtt 
is, lia ezt az a k a r a t á t szemébe fúvással, kezé-
nek legyintésével vagy homlokának érintésével 
vagy egyál ta lában szóval, hogy alvását mind-
j á r t befejezi vagy már ébren van, t ud t á r a 
a d j a . 

Mind ezek, a miket most előad, beigazolt 
tények, melyeket a legkiválóbb tudósok (Char-
chot, Laufenauer , Hőgyes, H a r t E., Baader , 
For t lage , Gerber, Schopenhauer , Fichte, Per ty , 
Hoffmann, Daummer , du P re l Károly stb) 
gyű j tö t t ek kö t e t s zámra sa já t kísérleteik 
alapján. 

Vannak azonban tudósok, a kik ezeknél 
még rendkivülibb, de még kellőleg lie nem 
igazolt s á l ta lános el nem fogadot t tünemé-

í nyékről értesí tenek. így pl. Cox szerint nem is 
szükséges, hogy a hypnotizáló szóval vagy 
jellel közölje akara tá t , elég csak gondola tban 
akarnia valamit s a be teg megteszi. A hypno-
tizáló felteszi pl. hog}' az illető nem tud ja 
l ábá t fölemelni a padlóról, s ez odaszegeződik, 
felteszi, hogy a szék, melyen a be teg ül. tüzes 
s ez i jedten ugrik fe l ; az t gondolja, hogy 
hideg van, és a be teg forró n}Tárban didereg 
s óvatosan liuzza Össze ruháit . Sőt mint Cox 
állí t ja a be teg a hypnotizáló orvosnak még 
érzelmeit is kiséri; az orvost csipik meg s ő 
fog rugdalózni, t ubáko t tesznek az orvos orra alá 
s ő fog prüsszenteni ; sőt a mit ez képzel, az 
is képzelni fogja. 

Még kevésbbé hihetők azok állításai, a kik 
az ily l iypnotizál takból egész csudatevőket 
csinálnak, a kik gondolatokat , zár t leveleket 
olvasnak, előttök egészen ismeretlen nyelven 
beszélnek, be tegségek okaiba s gyógyító sze-
reibe látnak, családi t i tkokat árulnak, jövendő 
dolgokat mondanak , messze távolba lá tnak s 
tölök távoli beszédeket hal lanak a mik mind 
a (telepatliia, clairvoyance) néven neveztetnek. 
Ezek többnyire csalások, melyek nem egyszer 
lepleztet tek le. 1887-ben a f ranczia akadémia 
bizot tságot küldöt t ki az ilyféle csodadolgok 
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megvizsgálására s egy sem bizonyult valónak. 
Miután pedig tovább ta r to t t a hit, dr Burdin 
3000 f rankot tűzö t t ki akárkinek, a ki szemei-
nek használata nélkül fog olvasni. S bár ha tan 
jelentkeztek, mert a hypnotizmus akkor jár-
vány volt, mindnyájan felsültek. Sir James 
Simson pedig Angliában egy 500 fontos bank-
jegyet te t t le egy bankban szelenczébe lezárva, 
kijelentve, hogy bárkinek oda adja, ha kívül-
ről le tud ja olvasni a bankjegy sorszámát. De 
senkinek sem kellett. Tény az, hogy a hypno-
tizáltal még egyetlen egy államtitkot vagy 
bűntényt sem fedeztek fel, pedig mily kitűnő 
detectivek lehetnének, s egyetlen gyógyszert 
sem talál tak föl, peclig mily nagy hasznára 
lehettek volna az emberiségnek. 

(Vége köv.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

DECRETUM 
Caiionizationis b. Ritae a Cascia. 
.LEO EPISCOPVS 

SERVVS SER VOR VM DEI 
AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

(Folytatás.) 
Verum potissima sanctae Vicluae cura in eo erat 

ut geminos, quos a Paulo susceperat, filios ad pieta-
tem educaret ; cumque illi paternam necem ulcisci velle 
praeseferrent atque hoc dignissimum se facinus iudica-
rent, illa Christi praeceptum et sanctorum exemplum 
opponebat, nihilque animae patris sui ma gis profuturum 
dicebat, generosa eriminis oblivione cum assiduis pre-
cationibus coniuncta, ut omnium misereretur. Ille qui 
pro omnibus interfici voluit, ut omnes salvos facérét, 
qui rogavit Patrem ut carnificibus suis parceret. Cum 
tarnen illos iis parum commoveri atque in vindictae 
proposito perstare animadverteret, ad Crucifixum con-
fugit, eique totum negotium commisit, vehementer 
rogans, ut filiorum vei voluntatem mutaret, vei vitae 
non parceret, tum cum adhuc eos consilii innocentia 
excusare vicleretur, erant enim ii vix puberes, Exaudi-
vit Christus et uterque infra annum decessit. Quare 
oblatam sibi a Christo occasionem arripuit ut proposi-
tum, iampridem conceptum se totam ei devovendi, 
exequeretur : cellulamque illam suaviter recordabatur 
quam domi suae elegerat cum puerula esset, ubi Chri-
stum crucifixum meditari, illiusque cruciatus in corpore 
suo experiri caelesti cum voluptate solebat. Quamob-
rem asceterium Cassíanum a S. Maria Magdalena nun-
cupatum petiit admissionemque rogavit. Antistita 
autem leges monasterii obstare causata est, quae 
viduas inde arcebant, et in proposito perstitit, quam-
quam Rita instantissime atque etiam cum lacrymis pe-
tition em iteraret. 

Ardentissimo Ritae desiderio itemque asceterii 
illius meritissimi gloriae, miraculo consuluit Deus. 
Etenim quadam die summo mane sorores Ritam in 
asceterio ipso orantem invenerunt, sciscitantibusque 
illis quomodo id factum esset, Rita narravit se, cum 
multa iam nocte domi oraret, arcessitam fuisse, cum-
que exiisset in viam, sibi adfuisse patronos suos maxi-
mos Sanctos Ioannem Baptistam, Augnstinum etNico-
laum Tolentinatem eamque, se ducibus, ad monasterium 
Cassianum pergere iussisse. Quo quum per invios saltus, 
undique clumetis obsitos, pervennissent, illos evanuisse, 
se autem in eo, quem videbant, loco orantem mansisse. 

Haec autem ennarrans caelesti quadam voluptate 
perfundi visa est, maximasque pro tanto beneficio 
Christo agebat gratias. 

Quare Rita statim inter moniales recepta tyroci-
nium iniit, quo absoluto, solemnia nuncupavit vota, 
sororibus plaudentibus. quae re ipsa viderant qualis 
esset Rita, quantumque ex ea decus profectusque in 
monasterium redundaret. Cuius rei, quasi vadem se 
cleclit Dominus : nam Ritam vota nuncupantem caelesti 
implevit laetitia, eiusque animo a sensibus avocato, 
Iacobea ilia scala apparuit caelum pertingens, cuius 
fastigio ipse insidens Dominus ad graduum ascensus 
suaviter invitabat, et ascendentem manebat in fastigio 
amplexurus. 

Haec inter caelestia dona hominumque admiratio-
nem tanta fuit humilitate, ut vilia ministeria unice 

î appeteret, se omnium ancillam praedicans : tunc autem 
maxime laetabatur cum .obedientiae causa aliquid ei 
praescriberetur quod absurdum esset. Quamobrem inte-
gro anno, nutu Praesidis lignum aridum in monasterii 
horto relictum irrigavit ; quod tamen, exacto anno, 
arbor factum est viridissima atque fructifera. 

Paupertatem ita coluit ut ne lectum quidem in 
cellula voluerit, unicaque vilissima veste usque act 
mortem usa sit. At mirabilior poenitentia. Hanc virtu-
tem qua a primis annis praestitit virgo, cum Deo se 
totam devovit, ita exercuit ut res supra fidem videri 
possit. Quotannis rigidissimas quadragesimas constan-
ter servavit, quibus semel in die modico pane vesce-

I batur, vino prorsus abstinens. Humi vel rudi super 
tabula brevissime dormiebat, nec quieti se dabat, nisi 
ciliciis cincta, vel contexta spin is tunica. Aspere se 
flagellis ad sanguinem usque caedebat, ter his tormen-
tis uti solita : nam primam flagellationem animabus 
Purgatorii destinaverat, alteram monasterii sui bene-
factoribus, tertiam peccatorum conversioni. Uberrimis 
tantae poenitentiae fructibus invidit daemon, qui ideo 
Ritae persuadere nitebatur, earn Deo placere non posse, 
qui datum vitae munus servare iubet. Cum autem Rita 
haec non modo non audiret, seel incle magis in corpus 
suum saeviendi causam sumeret, ille iratus flagella e 
manibus eripuit. At victus, discedere coactus est : 
illumque Rita suis receptis flagellis est insequuta. Cur 
autem Rita in corpus suum tam dire saevierit, iam 
diximus : earn enim vel camis illecebras, aliquando 
vehementiores, extinguere, vel proximorum bono con-
sulere voluisse compertum est. Hanc tamen pro anima 

T* 
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sua proximique caritatem alebat assidua rerum caeles-
tium contemplatione et praesertim Passionis Domini 
nostri Iesu Christi. Quae, cum earn a prima aetate 
mirum in modum coluisset, tam altas in eius animo 
radices hxerat ut nihil aliud illa aut cogitaret aut sen-
tiret, quod ad earn non refferetur eamque veluti expri-
meret. Qua in re ad ilium contemplationis apicem 
pervenit ut quindecim aliquando dies satis non fuerint 
•ut mysteriorum Passionis Iesu Christi meditationem 
explere posset, et saepe contigit, ut super aliquo ex 
iis meditatione circa solis occ-asum suscepta. earn novo 
iam oriente sole interrumpi quereretur. Pluries autem 
sororibus eius cellám invisentibus acc-idit earn prae 
dolore ac lacrymis fere exanimem reperire, vel extra 
se raptam atque sublatam. 

Rita autem a Christo iugiter petebat ut ipse ali-
quod Passionis suae specimen ac veluti libamentum 
praeberet. Qua de re illud narratur Ritam, olim audito 
viri sancti Iacobi Piceni de Passione Domini sermone, 
tanto ardore id petiisse a Christo crucifixo ut illico 
de spineo eius serto spina refixa sit, quae veluti 
sagitta Ritae frontem transverberavit. Quo vulnere, 
cuius acerbissimos cruciatus usque ab obitum perpessa 
est, non modo Ritae patientia, sed etiam humilitas 
enituit. Illud enim brevi ita contabuit, ut Rita a soro-
rum consortio segregari debuerit ; quod ilia suaviter 
ferebat Deoque crucifixo maximas habebat gratias 
quod iam illi soli liberius vivere posset. 

At anno MCCCCL cum Sacer recurreret Annus 
Sororesque Romam tantae celebritatis causa adire sta-
tuissent, (nulla enim tunc clausurae lege tenebantur) 
Rita illas comitari vehementissime cupiebat, sed ob 
vulneris foeditatem Antistita vetuit. Quare a Christo 
amantissime petiit ut illud a se vulnus arceret, dolor-
que solus, qui cerebrum transfigebat, superesset. Chri-
stus plane exaudivit et generosam famulae suae pa-
tiendi voluntatem multis beneficiis atque etiam signis 
romano in itinere remuneratus est. 

^ ix Cassiam reversa est, ecce iterum vulnus, 
-quare mirum in modum Ritae admiratio aucta est. 
Haec autem cupiebat dissolvi et esse cum Christo, si 
tam en Dilecto suo satis crucifixa videretur. Accesse-
runt itaque acerrimus vulneris doloribus alii ex quo-
dam morbo, quem medici se nosse negaverunt, cuncta 
artis salutaris remedia respuente. Hinc putatum est 
ilium divinitus immissum ad virtutis summae periculum 
resque ex hilaritate Ritae confirmabatur, quae identi-
dem, sororibus collacrymantibus, Crucifixo suo maxi-
mas et agebat et habebat gratias. Hoc praesertim eve-
niebat quum sacra se reficeret dape, qua unice fere 
per quadriennium vixit. Plerumque autem. sacra dape 
recepta, caelestibus visis recreata est. Mortem immi-
nentem paucis ante obitum diebus nunciavit Christus 
cum Matre sanctissima ; quo accepto nuncio, extremis 
Ecclesiae sacramentis muniri voluit, quibus pietate et 
laetitia singulari receptis, inter suavissima cum sorori-
bus colloquia, migravit ad Dominum, anno aetatis suae 
sexto supra septuagesimum, die sabbato, decimoprimo 
•calendas iunias, anno MCCCCLVII. 

Spiritum Ritae in caelum illico ereptum, sunt qui 
se divinitus vidisse asseruere. quibus alia portenta vul-
gatissima ficlem adiiciunt. Etenim obitum eius festivus 
aeris campani sonitus toto in oppido, nemine puisante, 
nuncivat, cellamque defunctae mirus illustravit splen-
dor, stiavissimusque ex ea odor per totum coenobium 
ditfusus est. Adde caelestem cadaveris speciem, fron-
tisque vulnus iam TABIDUM visuque foedum in py-
ropi speciem mutatum. Quamobrem de Ritae sanctitate 
non modo cunctí certatim testati sunt, sed nemo ex-
titit qui cultu Beatis debito illam noil sit prosequutus, 
probantibus etiam Pontificibus. „Summits Pontifex Ur-
banus VIII. ita Benedictus XIV. lib. IV. parte II. Cap. 
T'. n. 2. qui idpote olim Episcopus Spoletinus noiitiam ha-
bebat cultus publici quo dicta Beata fruebatur, nee non 
eiusdem meritorum et miraculorum eius intercessione a Deo 
patratorum. concessit anno 1627 id de ea in tota Spoletina 
clioecesi et religiosis vtriusque sexus ordinis Sancti Augu-
stini officium recitaretur et Missa celebraretur de Com-
mun'/ nee virginis nee martyris, testibus Bollandianis ad 
diem 22 2Iaii.a 

Idem Pontifex de Beata Rita disserens lib. II. 
Cap. XXIV. n. 178. addidit: ridem Pontifex (Urbánus 
T i l l ) per alias litter as Aposiolicas expeditas die á Februári i 
1628 praevio consilio eiusdem Sacrae Congrégation/s, indui-
sit lit a Presbyteris etiam saecularibus in Ecclesiis dido-
rum fratrum Missa praedictae Beatae celebrari posset. 
Eius vita describitur in lectionibus propriis ab eadem S. 
Congregatione approbatis, referente cl. me. Card. Bona, 

pro omnibus religiosis idriusque sexus eremitarum Sancti 
Augustini, ati colligitur ex decreto edito die 10 Április 
1673. Et quia inconsulta sede Apostolica . . . . Beatorum 
cultus extendi non potest, sa. me. Benedictus P. XIII, 
praevio memoratae Sacrae Congregationis consilio, benigne 
induisit ut in civitate Fluminis Ianuarii seu Sancti Sebas-
tiani in Brasilia consecrari posset Ecclesia sub titulo Bea-
tae Ritae, et in eadem civitate quotannis die 22 Maii, quo 
Beatae festum celebratur, recitari posset officium et Missa 
de Communi, uti desumitur ex decreto edito die 17 Sept. 
1724. Description est nomen Beatae Ritae in Martyrologio 
Romano, auctorescque qui eiusdem meminerunt diligenter 
collecti fuerunt in quodam catalogo inserto in opus cui 
titulus vDissertatio historica auctore F. Dominico Antonio 
Gandolfo Ianuensia. Quocirca mirum esse non debet, ut 
ait idem Pontifex (ibidem), si in Congregatione habita 
die 3 Augusti 1737. referente Emmo Dnno Cardinali Cor-
radino. non solum signata fuit Commisio resumptionis cau-
sae Beatae Ritae, sed etiam responsum fuit constare de 
casu exceptor 

. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs. A „Miasszonyunk-ról nevezett hői Icanonoli 

rend pécsi házának 50 éves jubileuma. — 
Ma, jul. 7-én, a midőn a Miasszonyunkról nevezett 

kanonissák Pécsett 50 éves jubileumukat tartják, érde-
kesnek tartjuk olvasóinkra nézve, kik közül igen sokan 
lekötelezettjei, vag}* jóakarói e háznak, némely adató-
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kat e rendről s főkép Pécsett történt megtelepedésük-
ről közrebocsájtani. 

A város női közönségének több mint fele e rend 
által nyerte kiképeztetését és nevelését. Méltó tehát, 
hogy e rendnek ezen alkalommal kegyelettel, ós elis-
meréssel adózzunk ! 

Az alább következendő sorokban foglaljuk össze 
röviden a rend és a ház évnapjait! 

1. A „Miasszonyunk-ról nevezett apáczák rendjének kelet-
kezése és elterjedése. 

A „Miasszonyunkéról nevezett zárdaszűzek ala-
pítója B. Fourier Péter volt, a ki már kora iíjuságától 
fogva kiváló hajlamot mutatott a szemlélődés és a 
gyermeknevelés- és iskoláztatás iránt. A chaumonsei 
kánoni reguláris szerzetesek rendjébe lépvén, eltökélte, 
hogy egész életét a lelkipásztorkodás és a gyermekne-
velés szent ügyének áldozza. Ez utóbbi, különösen 
pedig a nőnevelés üg3re messze előrelátó lelkét már 
kora ifjúságában érdekelte. Eltökélte, hogy a nőneve-
lés szent ügyének előmozdítása czéljából női rendet 
fog alapítani. E tervei közben lepte meg őt rendje 
generálisának halála, a ki után társainak bizalma a 
rend élére őt állította. Ekkor még több alkalma nyílott 
terveinek megvalósítására. 

Az isteni Gondviselés különös intézkedéséből tör-
tént, hogy terve kivitelére csakhamar megtalálta az 
alkalmas eszközöket Alix le Clere, Gante André, 
Louvroir Janka és Chuneveí Klaudin személyében, a 
kikhez még Aspremont úrhölgy csatlakozott, a ki a 
terv kivitelére szükséges eszközöket bocsájtotta a 
buzgó férfiúnak rendelkezésére. 

Mataincourtban közös házat alapított a nőnevelés 
apostolai számára ; nemsokára pedig Aspremont úr-
hölgytől e czélra (1601-ben) nagyobb házat kapott, 
melyben a leány-gyermekek számára iskolát is nyitott. 

Az apáczák a „Miasszonyunkéról czimzett sza-
bályszerű kánoni zárdaszűzek (Canonissae reguläres de 
Nostra Domina in Lotharingia) nevezet alatt megerő-
sítést nyertek, s Alix le Clere első viselte e rendben 
az apátnői tisztet. A mataincourti mintájára Nancyban, 
Verdimben, Pont á Mousson- és Chalonsban is alakul-
tak ily apáczazárdák, a melyek közül a nancyi szentel-
tetett föl először ünnepélyesen kolostori jelleggel s lőn 
a rendre nézve első anyaházzá. Lenencourt bíboros, 
nancyi primás Fourier Péter és a jámbor szüzek kérel-
mére V. Pál pápától 1615-ben bullát eszközölt ki, mely 
az említett házak kolostori jellegét szentszékileg meg-
erősítette. 

1617-ben Fourier Péter uj szabályzatot dolgozott 
ki e rend tagjai számára, melyben leginkább szent 
Ágoston rendszabályait követi és sokban megközelíti 
az Orsolya-szüzek rendszabályait. E rendszabályokat 
szintén helybenhagyta a Szentszék. A rend tagjai szá-
mára fekete öltönyt irt elő. 

E kongregátió minden kolostora mellett jámbor 
női egyesületet is alapított b. e. Fourier Péter, mely 
világi úrnőkből állott s a Boldogságos Szűz szeplőte-

len fogantatásáról vette nevét. Kiváló feladata volt, 
hogy a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása iránt 
való kegyeletet ápolja és tagjai ennek jeléül kis ég-
kékszinü talizmánt (skapulárét) viseltek e felirattal : 
„Mária bűn nélkül fogantatott", és a b. Szűz szeplőte-
len fogantatását ábrázoló képpel. 

(Folytatjuk.) 

Khinn. Kliina és a katholikus hittéritők. — 

Igen tisztelt olvasóink még emlékezni fognak 
arra, hogy a khinai zűrzavarnak kitörését egyrészt a 
hittéritőknek tulajdonították, s hogy Klímának volt 
porosz képviselője, Brandt volt az, ki a protestáns hit-
térítőkről nem a legjobban nyilatkozott. Egész zendü-
lés támadt akkor a katholikus egyház ellenségei tábo-
rában ! Mily ellenmondás, mily gyűlölség ! S íme most 
ismét nyilatkozik egy protestáns. S hallatja szavát egy 
protestáns lapban a „Christliche Welt" katholikus világ 
5. számában. E czimen : „Mire van szüksége a protes-
táns missiónak Klímában", bebizonyítja, hogy a protes-
táns hittéritők Schanghai és egyéb kikötőkben „tényleg 
mind az európaiak, mint a khinaiaktól" megvettetnek. 
E tényt mondja Hackmann H., — hisz nevét is aláírja 
czikke alá — senkisem tagadhatja s azután így foly-
ta t ja : „A mit hazai lapjaink irtak a missiókról, ke-
vésbé hizelgően a protestánsokról és elismerőbben a 
katholikusokról, az csak viszfénye egy itt künn álta-
lánosan elterjedt Ítéletnek. S ez ítélet Hackmann sze-
rint, nagyon is alapos ; sokat lehetne szerinte erről 
mondani, de véleménye szerint, ennek alap oka abban 
rejlik, hogy „a protestáns hittérítők átlaga nagyon 
alacsony származású és szellemileg nagyon csekély 
képzettséggel bíró egyénekből áll". A műveltség hiá-
nyának kifolyása tapintatla.iságuk ós kislelküségiik. A 
protestáns evangelium hirdetői nagyon is gyakran vol-
tak cselédek, czipészek, könyvkötők, vagy más efajta 
egyének, s ritkán találunk közülük egyet, kí magasabb 
társadalmi hágcsón szállott volna le kíizibök. A pro-
testáns hittéritőnek nincs támasza egyházában, vagy 
valamely szerzetben, vagy hagyományban, ő csak 
önönmaga személyesítője— s a minő ez, olyan benyo-
mása. A protestántizmus csakis a személyiségen alapszik. 
Ez ereje, de egyszersmind gyöngéje. E leírások után 
Hackmann hittéritőket keres előkelő, gazdag, képzett 
házakból, kik hivatva vannak vezérszerepet játszani, 
erőket keres természetes adományokkal és földi javak-
kal. Ezeket keresem, mondja a hittéritők közt, kiket 
Németország ide küldött. De hol vannak? Látom, 
mint vándorolnak otthon útjaikon, mely kitüntetések-
hez, magas állásokhoz vezet . . . Annyi biztos, fejezi 
be Hackmann czikket, ha a missió az őt megillető 
tiszteletben akar részesülni a pogányoknál, ugy mint 
keresztényeknél, akkor annak az áldozat egy tár-
gya kell lennie azoknál, kiknek van sokat, nagyot 
áldozniokr A tapasztalat, melyet az író Khinában nyert 
megtanítja arra, hogy a biblia nem elégséges a keresz-
ténység terjesztésére, hanem hogy az egyhhz, a hagyo-
mány, a műveltség, de kivált az áldozatkészség táma-
sza szintén szükséges volna. 
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Mainz. A katholikusok államjog/ helyzete a német közép 
és his államokban. — » 

Mily súlyosan nehezedik az állami hatalom Német-
országban a katholikus egyházra és mennyire távol 
vannak a katholikusok magában Poroszországban a 
teljes interconfessionalis paritástól, arra nézve száz és 
egy bizonyítékot lehetne felhozni. Ott van maga a 
hires kulturharcz. De most nem erről akarok szólni. 
Jelenleg bemutatom önöknek, teljes egészszé összeállitvr> 
azt a képet, melyet a kath. egyháznak államjogi hely-
zete a különféle közép és kis államokban mutat. Köve-
tem a ..Hist, polit. Bl." 1838. évfolyamában e tárgyról 
megjelent értekezést. Czélom megokolni a Centrum 
javaslatát a vallási türelemről. 

I. Allamjogi helyzete a kath. egyháznak áltálában. 
Első helyen itt Mecklenburg-Schwerin és Macklenburg-

Strelitz nagyherczegségeket kell említeni. Ezekben az 
országokban az ev. luth, egyház kizárólagosan jogosí-
tott állami egyház, landeskirche. Semmiféle más keresz-
tény hitvallás itt alkotmányos vagy más jogi garan-
cziákban nem részesül. Csakis minden pillanatban 
visszavonható fejedelmi engedély alapján léteznek 
Mecklenburg-Schwerin területén. Schweringben és 
Ludwigslustban katholikus hitközségek. Ezenfelül a 
pünkösdi vásár alkalmából Rostockban, és évenkint 
egyszer Bützowban. Mecklenburg-Strelitzben egyetlen-
egy kath. hitközség létezik, Neustrelitzben. 

Szászországban ugyan az ország minden lakójának 
teljes lelkiismeretszabadság van biztosítva s a törvények 
által meghatározandó módon (!) védelem van biztosítva 
vallásának istentiszteletében. Ez a törvényes mérték 
azonban tényleg szigorú gyámkodás a katholikusokkal 
szemben. A kath. egyházi hatóságok rendeleteiben nem 
szabad semminek lenni, a mi az állam törvényeivel és 
az állami hatóságok rendeleteivel (!) ellenkezik, kihir-
detésük előtt az állami hatóság elé terjesztendők, mely 
egyházpolitikai értékükre nézve megitéle és vagy meg-
engedi, vagy eltiltja. = Önkény. 

Württembergben általános királyi Plocet áll fenn 
minden „vegyes természetű egyházhatósági rendeletekre 
ezenfelül „betekintési jog" a kormány számára „tisztán 
lelki intézkedésekre nézve" is. Az egyház fegyelmi 
hatósága sokszoros korlátoknak van alávetve. 

Bt •aunschiveigben minden templom az ország-
kormányának legfőbb felügyelete alatt áll. Az egyházi 
hatóságok tisztán lelki ügyekben intézkedhetnek ugyan ; 
vájjon azonban valamely ügy tisztán lelki ügy-e, a 
felett az országos kormány határoz. A vallás külső 
gyakorlása az állam kormányának van alárendelve. 
Általános intézkedések az egyházi hatóság részéről és 
oly rendeletek, melyek külföldi lelki elüljáróktól szár-
maznak, bármily természetűek legyenek külömben, a 
kormány engedelme nélkül se ki nem hirdethetők, se 
végre nem hajthatók. Vegyes házasságot csak azután 
szabad kötni, ha előbb a kath. plébániai hivatal jelen-
tést tett a protestáns lelkészi hivatalnak. Kath. há-
zasságból született gyermekek csak a protestáns lelké-
szi hivatal beleegyezésével keresztelhetők katholikus 
szertartással. Kath. lelkészek vallásilag vegyes köz-

ségekben csak a prot. lelkészi hivatalnál esetleg a 
kormánynál tett előzetes jelentés után tarthatnak mis-
sió-látogatást. 

Hessen nagyherczegségben az egyház korlátlanul 
van alárendelve az állami törvényeknek és az állami 
felügyeletnek. Minden egyházi rendelet kihirdetésével 
egyszerre kell megtörténni az állami kormányhoz inté-
zendő róla való jelentéssel. 

Sachsen- Weimar nagyherczegségben az egyház 
szigorú állami felügyelet alatt áll. Minden egyházi ren-
delkezést, kihirdetés előtt, a kormány elé kell terjesz-
teni, és hacsak nem tisztán lelki, erkölcsi és dogmatikai 
tartalmúak, csak a fejedelem engedelmével vihetők 
nyilvánosság elé. A lelki hatalom minden nyilvánulása 
ellen ielfolyamodásnak van helye az uralkodóhoz. 

Sachsen-Coburg-Gotha lierczegség területén csak 
Corburg és Gotha városokban szabad kath. községnek 
lenni. Ezek a hitközségek a papsággal együtt állami 
főfelügyelet alatt állnak ; jogaik és kötelességeik a 
prot. egyházra vonatkozólag hozott állami törvények 
szerint ítéltetnek meg. Semmiféle egyházi intézkedést 
állami engedelem nélkül kihirdetni nem szabad. 

Saclisen-Meiningen herczegségben az állam korlát-
lan főfelügyeleti jogot és Piacetet gyakorol az egyházi 
intézkedésekkel szemben. 

Sachsen-AUenburg hgségben az állam felügyeletet a 
kath. egyház felett semmiféle törvény nem szabályozza. 
Javadalmazási kötelesség csak a prot. országos egyház-
zal szemben áll fenn. 

Anhalt hgségben az elvileg fenntartott állami 
főfelügyelet a kath. hitközségekkel szemben semmiféle 
törvény által sincs rendezve. 

Hamburgban a senatus egy bizottsága gyakorolja 
az állami főfelügyeletet a kath. egyházzal szemben. A 
kormányzás nem ismer tolerancziát. 

A birodalmi országokban (Elsas-Lotharingiában), 
pápai rendeletet vagy kath. bizottság intézkedést a 
kormány engedelme nélkül nem szabad végrehajtani. 
Egyházi gyűlést nem szabad tartani, ünnepet nem sza-
bad behozni, ístenitiszteletet szükségbeli templomban 
nem szabad tartani. Harangozni csak istenitiszteletre 
szabad, máskülönben a harangozáshoz a kormány en-
gedelme szükséges. (Vége köv.) 

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

= Az esztergomi érseki kisdedovőnő-képzö intézet 
Értesítője az 1899/1900. és 1900/1. iskolai évről, közli 
Számord Ignácz igazgató. 8-r. 67 1. Tartalma I. Az óvónő 
képző-intézetek tanitásterve. A) Altalános ismereteket 
nyújtó tantárgyak. B) Szaktantárgyak. II. Az intézet 
főhatósági és tanári testülete. Az intézet fenntartója 
főm. és ft. Vaszary Kolos bibornok hgprimás. Főtanfel-
ügyelő Walter Gyula dr. kanonok, érseki biztos 
Némethy Lajos esperes-plebános. A tanári kar 1899 
1900-ban 8, 1900/1-ben tí tagból állott. III. A tanítás 
anyaga. IV. írásbeli feladványok, a magyar nyelvből, és 
irodalomból. V. Tanítási eszközök. VI. Az intézet éle-
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tének főbb mozzanatai. VII. Jótékonyság. Ö emja 
minda két évben 20 tanulót látott el ingyenes élelme-
zéssel. VIII. A növendékek névsora, az I o. 31, a II. 
o. 32. IX. Osztályvizsgálatok. X. Képesitő vizsgálat. 
Eredmény: jelentkezett 43, visszalépett 3, vizsgázott 
39, kit. 4. jel. 13, jól 21, elégs. 1. — XI. Mintaovóintézet 
2L fiu és 36 leánynyal. XII . Statisztikai kimutatás. 
XIII . Évzárás. XIV. Tudósitás a jövő iskolai évre. 

=: A szegedi apácza-tcinintczetnek 1900/1. évi Érte-
sítője. Közzéteszi Jászai Géza, szegedkerületi esperes 
szegedsókuti plébános, az intézet igazgatója. Szeged 
1901 8-r. 36 lap. — Tartalma: I. Igazgatói előszó. II. 
Az intézet tanitói. III. Az intézet szervezete. IV. Az 
intézet története az 1900 1. tanévben. V. Tudnivalók 
a jövő tanévre. VI. Tananyag kimutatása a polgári 
iskolában. VII. Népiskola. VIII. Intézeti elemi iskola. 
IX. Polgári iskola. X. Táblázatos kimutatás. A tanu-
lók száma a tanév elején 613, a tanév végén 564. A 
613 közöl róm. katli. 606, gör. kel. 1, ág. 2, helvét 1, 
izraelita 3. (Folytatjuk.) 

I R O D A L O M . 

= A KASSAI EGYETEM. Emlékkönyv. írták és 
kiadják Kassa szab. kir. város tanférfiai. Kassa, 1901. 
iex. 8. 319 lap. (Vége.) 

Orvoshiányról is beszélnek országszerte. Ennek a 
fakultásnak a decentralizácziója azonban a legnehezebb, 
adott viszonyaink között szinte lehetetlen, amaz óriási 
nagy apparatusnál fogva, melylyel ennek a karnak 
berendezése, föntartása és kezelése jár. Annyi azonban 
tény, hogy ennek a helyzetén is sokat lendítene az a 
körülmény, lia az emiitett két karnak decentralizáczió-
jával az összes egyetem zsúfoltságán segítenének. 

A mily lelkes örömmel fogadnám azt, lia az 
ország katholikus közönségének sikerülne valamely 
alkalmas vidéki városban katholikus egyetemet létesí-
teni, ép oly önzetlenül tudnék örvendeni annak is. lia 
protestáns főiskoláink egyik legjelesebbikét eg}Tetemi 
rangra emelnék. A tudomány az az egyedüli panacea, 
a mely egymás közelébe hoz, megbékít és összetart. 
Ennek kell virágzó életet biztosítani széles e hazában 
s ezzel egy eszményibb, hitben buzgóbb és igazabb 
magyar társadalmat megteremteni. 

Ezen kivül elsőrendű állami föladatnak tekintem 
a központi egyetem decentrálásának megkezdését a 
kassai egyetemnek felállításával. 

Történeti Emlékkönyvünknek feladata kimutatni, 
hogyan volna ez lehetséges a felvidék e fényes múltú 
és virágzó fővárosában, a mely annyi viszontagság 
között érzületében mindenkor magyar volt s ma már 
Istennek legyen hála nyelvében is az ! 

Aránylag csekély áldozatot kérünk a kormány és 
törvényhozás jóvoltából, a melynek dús kamatait látná 
a nemzet a szellemiekben : a magyar tudományos élet 
föllendülésében, a magyar ifjúság erkölcsének, munka-
erejének és hazafias jellemének megizmosodásában s 
városunk kulturális kifejlődésének biztosításában. 

Hogy maga Kassa városa mit áldoz a magyar 
kulturának, azt számokkal igazolhatom. Van neki — 
a katonaságot ide nem számítva — közel 37,000 lakosa 
a kiknek nagyrésze az u. n. intelligens osztályhoz tar-
tozik. \ annak — magát az egyetemet kivéve — min-
den rendű és rangú iskolái s egyéb közművelődési 
intézetei, melyeket részben az állam, részben az egy-

házi testületek és felekezetek, részben pedig maga a 
város tart fenn. S így, bár a kulturális terheknek alig 
egy harmadát viseli, mégis 1900-ban 223,661 korona 4 
fillért költött tisztán közművelődési czélokra ; 190l-re 
pedig ugyané czímen 235,358 korona 99 fillért vett föl 
a városi költségvetésbe, metyet még 4950 korona rend-
kívüli kiadással egészített ki. Nem hiszem, hogy volna 
még egy^magyar város, a mely lakossága számarányá-
hoz képest évenkint ennyit juttatna a magyar közmű-
velődésnek. Bátran állíthatom ezt, ha tekintetbe veszem, 
hogy a város fennhatósága alá tartozó kultúr-intézetek 
mind a modern igényeknek megfelelő palotákban van-
nak elhelyezve. Ezeknek fölépítése a legutóbbi évek-
ben egy dús vagyont emésztett föl. 

Nem kicsinyelhető az az áldozat sem, melyet a 
város közönsége akkor, a midőn a harmadik egyetemet 
magának kérte, fölajánlott. 

Az 1882. évi julius 27-én megtartott városi köz-
gyűlés egyhangú határozattal kimondta, hogy abban az 
esetben, ha a harmadik egyetem Kassán állíttatnék föl, 
a maga részéről a következő ajánlatot teszi: 

1. Az egyetem épülete számára telket ad a közép-
külsétányon. 

2. Gondoskodik egy alkalmas egyetemi füvész-
kertről. 

3. Rendelkezésre bocsátja kő- és mészbányáit. 
4. Épületfát ad a saját erdejéből 10,000 forint 

értékben. 
5. Készpénzben 200,000 forintot, tiz évi részle-

tekben. 
Ez annak a memorandumnak a lényege, melyet a 

város közönségének megbízásából néhai dr. Rössler 
István jogtanár szerkesztett s a mely annak idején a 
magyar kormányhoz, az országgyűlés két házához föl-
terjesztetett s a szomszédos törvényhatóságoknak párto-
lás végett megküldetett. 

11 év múlva a városi tanács revizió alá vette 
ezt az emlékiratot s 1893. okt. 14-iki ülésében elhatá-
rezta, hogy a város ajánlatát a kormánynál megis-
métli. Ugy vagyok értesülve, hogy a magas kormány 
Kassa város eme kétszeres fölterjesztésére mindez 
ideig érdemlegesen nem válaszolt, a mi bizonyára azt 
jelenti, hogy a kérdést függőben hagyja mindaddig, a 
mig közoktatási politikánk olyan fordulatot nem vesz, 
a mely annak komoly és tüzetes tárgyalását napi-
rendre hozza. 

Most, midőn a jogi oktatás reformja politikusaink-
nak annyi fejtörést okoz s már a kormány programm-
jába is föl van véve, nem lehet közömbös dolog rámu-
tatni arra, hogy felső oktatásunk mizériáin alapos 
beavatkozással kell segíteni s nem egy parciális intéz-
kedéssel, mely egy-két jogásznemzedéknek sorsán 
lendíthet ugyan, de a magyar tudományos életet föl 
nem lendíti s az egyetemi képzés ügyét didaktikai és 
ethikai tekintetben egy vonalnyival sem viszi előbbre. 

A mi kérésünk egy tiszta meggyőződéssel teljes 
esdeklés a magyar nemzethez, a mely mozgalmunk 
helyességét elismeri, törekvéseink hazafias önzetlensé-
gét átlátja s velünk együtt buzgón óhajtja, hogy a 
művelt magyar ifjúság jövendője — s azzal együtt az 
egész nemzeté, — feltétlenül biztosittassék. 

Sokszor hallható az a panasz, hogy a magyar 
közéletnek nincsen aesthetikai tartalma. Ugyan honnan 
vegye ! Hiszen a műveltek életpályáira sereglő fiatal-
ságnak épen a jellemalakulás kritikus éveiben mi sem 
jnt a művészeti szépnek nevelő erejéből, megnemesitő, 
átalakító hatásából. Abban a felelőségtelen, ellenőrizet-
len s modhatni törvényen kívüli állapotban, a melybe 
ifjuságunk a fegyelmezett középiskolákból — hosy 
ugy mondjam — beleszabadul, nem hogy aesthetikai, 
de erkölcsi tartalom sincsen. Ha valamit, ugy ezt nem 
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kell tovább fejtegetnem. Elég. ha néhány külföldi pél-
dára hivatkozom. Ott van Anglia, a mely a maga 
egyetemét nem csak Londonban, hanem Oxfordban, 
Cambridgeban stb. szóval a vidéki városokban helyezte 
el; legnagyobb középiskoláját s a lordok nevelő-intéze-
tét szintén nem Londonban, hanem a kis Etonban 
tartja. Ott van Francziaország, a mely a Sorbonne 
mellett nemcsak Párisban, hanem a vidéken is fegye-
lem alá helyezett egyetemi szakiskolákat állitott fel, 
melyek az ifjúságot valósággal decentralizálták. Némét-
és Olaszországok azt, hogy a tudományban vezérszere-
pet visznek s hogy a művészetiek dolgában nemcsak 
termelő, hanem fogyasztó közönségük is van, egyene-
sen a vidéki kis egyetemek által terjesztett nagy nem-
zeti műveltségnek köszönhetik. 

Ezt észre kell venni Magyarországon is. Legfőbb 
ideje aunak, hegy minálunk is kezdetét vegye egy 
egészséges tanügyi decentralizáczio ugy, hogy a főváros 
alma mater diszes csarnokainak annyi látogatója 
legyen, a mennyit az befogadhat, fölnevelhet s a nem-
zetnek tisztán, épen visszaadhat: a többi tanuljon a 
vidéken tudományt, honfierényt, hitet és nemzeti 
erkölcsöt s ismerje meg szabad intézményeinket ugy 
a mint azokkal élni hazafias kötelesség, velők vissza-
élni, a nemzet elleni bűn. 

E szerény bevezetéssel ajánlom Emlékkönyvün-
ket s azzal a kassai eg}^etem ügyét ugy a legmagasabb 
köröknek, mint minden művelt magyarnak bizalmába 
és jóakaratába. 

HIVATALOS. 
Személyem körüli magyar ministerem előterjesz-

tése folytán dr. Stőhr Antal, a kassai konviktus kor-
mányzója és a jászóvári premontrei kanonok-rend 
tagjának, a tanügy terén szerzett érdemei elismeréseül, 
Ferencz József-rendem üsztker észtjét adományozom. 

Kelt Ischlben, 1901. évi julius hó 9-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Széchényi Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Ujabb rablási terv az Apostoli Szentszék ellen. 

Jelentettük már, hogy az olasz kormány egyik félhiva-
talos lapja, bizonyára illetékes helyről jövő sugalma-
zásra, szóba hozta a római katakombák állami kezelésbe 
vételét és ennek szükségességét azzal indokolta meg, 
hogy a Szentszéknek nincs kellő pénzforrása a kata-
kombákban levő műtörténeti kincsek fentartására és 
ujabb ásatások eszközlésére. Azóta a Szentszékhez 
közel álló lapok kétségbe vonhatatlan adatokkal bizo-
nyitották, hogyja fenti indokolás merőben alaptalan. A 
legnagyobb dicséret illeti a Szentszék által a katakom-
bák gondozására létesített pápai bizottságot azért a 
nagy buzgóságért, áldozatkészségért és szakértelmért, 
melylyel a katakombákat ^gondozza és nem egy világ-
hírű protestáns mürégész már évekkel előbb a legna-
gyobb dicsérettel illette a katakombák kezelését s már 
előre félve aggodalmaskodnak azon eshetőség bekövet-
kezése felett, mely akkor állana elő, ha az állam bár-

mily ürügy alatt rátenné a kezét ezekre a kincsekre, 
melyek nemcsak Olaszországot, de az egész világ 
tudományos köreit érdeklik. Ám ezen kívül ez a 
merényleti kísérlet mélyen belenyúl a pápának a garan-
czia-törvényben is elismert jogaiba. Ha a kormány 
just formál a katakombák elvételéhez, épp ugy megteheti 
azt is, hogy ráteszi a kezét a kardinálisok titulus-
templomaira, a pápa püspöki templomára, a Late-
ránra, vagy akár a szt. Péter bazilikára s végül a 
Vatikánra. Mert hát hiszen ezek is mütörténelmiles: 
nevezetes helyek talán ! ? Csakhogy ehhez nagy bátor-
ság kell, nagyobb mint a mennyi a szabadkőművesség 
szolgálatában álló kormánytól is kitelnék, mert könv-
nyen beletörhet Uj-Olaszország bicskája s akkor nincs 
olyan mester, ki azt az összetört bicskanyelet össze 
tudná forrasztani. (M. A.) 

— Páduai sz. Antalról. A „Pesti Hirlap" egyik 
multheti tárczájában Quintus (dr. Kenedi Géza) sz. 
Antalról ir s czikkét azzal kezdi, hogy pádovai és nem 
páduai a szent, mivel a város olasz neve : Pádova., 
amint hogy Milánót mondunk és nem Mailandot. Quin-
tusnak tényleg igaza van s tárczája sok tekintetben 
figj^elmet érdemelne, ám több helyütt kibújik a lóláb. 
Itt-ott gúnyos hangon beszél az „il santo"-ról, majd-
nem nevetségessé teszi a hivek áhítatát s ily előzmé-
nyek után szinte érthetetlen, mily gyönyörűen irja le 
a különféle nemzetiségű hivek áhítatát, mindőn Páduá-
ban (Pádovában) sz. Antal templomában misére gyűl-
nek össze. „Leírhatatlan az a bűbájos hatás — irja 
Quintus — a mi itt a lelket az Urfelmutatás nagy 
pillanatában meglepi. Az első csöngetésre nagy suhogás 
válaszol a templom boltjai alól, mintha valamely lát-
hatatlan erő csapna végig a sokaság feje fölött. A 
férfiak és asszonyok ezrei borulnak térdre. Sokan egé-
szen a földre is. A napfénytől és márványtól ragyogó 
előtéren a fehérruhás pap magasra emeli a fehér ostyát 
s majd utána a borral telt, csillogó aranykelyhet. Az 
óriási embertömeg leborulva, nesztelenül merül el 
áliitatában szent Antal sirja előtt. A légy röpülését is 
meghallani a nagy csöndességben. Akármiképpen gon-
dolkozzatok is, édes felebarátaim, nagyobb erő az, a mi 
itt van, mindenféle hadseregeknél. Avagy tudtok-e 
még egy olyan hatalmat, mely annyi ezernyi és annyi 
mindenféle nemzethez tartozó embert, mint ez itt-, 
akkora csöndre, rendre és fegyelemre tudna kénysze-
ríteni, hogy még a légy röpülését is meghallja az 
ember a levegőben. Ez a hit a maga ereje szerint: 
nagyobb hatalom mindennél, a mit ezen a földön 
ismerünk." Buday Aladárba „Páduai szt. Antal lapja" 
szerkesztője következő megjegyzéseket fűzi dr. Kenedi 
föntebbi tárczájához : „Ez a lap (a Pesti Hirlap) hatá-
rozottan a katholiczizmus ellenségeinek lapja és azok-
nak czéljára jelenik meg. Már most a ki Quintusnak 
sok tekintetben jó czikkeit, katholikus zamatu véle-
ményeit (pl. az idézett Urfelmutatási részletet) olvassa 
a többi czikk romboló hatását is észrevétlenül elszen-
vedi." Budaynak igaza van. A keztyűs kézzel megirt 
czikk — jóllehet arezulütés akar lenni — sokakat 
megtéveszt s kész a felületes ítélet: Lám, még sem 
oly keresztény-ellenes a Pesti Hirlap, aminőnek gon-
dolják 

Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. ^agU 

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

Budapest, 1901. 2sagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- î 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. = 
Előfizetési dij : } 

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

Szerkesztő lakása : | 
Budapest, 

VI.. Bajza-utcza 14. sz., I 
hova a lap szellemi | 
részét illető minden | 
küldemény czimzendő. \ 

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

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

Budapesten, julius 27. 8. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Dommi, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tïbi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.*-

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A hypnotismus. — Egyházi Okmánytár. Decretum. — Egyházi Tudósítások, f Huszár K á r o l y 
P é c s : A „Miaszszonyunk"-ról nevezett női kanonoki rend pécsi házának 50 éves jubileuma. — M a i n z : A katholikusok államjogi 

helyzete a német közép és kis államokban. — Katii. Nevelés- és Tanitásügy. Iskolai Értesitök. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
LEONE. 

F e l h í v á s e lőf izetésre. 

A hypnotismus. 
III . 

H á t r a van még, röviden ki fe j tenem az 
okokat, a melyeknek a leirt rendkivüli tüne-
mények tu la jdoní thatók. 

Miért alszik el a l iypnotizált , miér t érzé-
ketlen, merev ; mi az oka annak, hogy a 
merevségből mozgógéppé válik, miér t lesz rab-
jává az idegen aka ra tnak . 

Nem is oly rég azt h i t ték vagy hi te t ték, 
liogy a hypnosis a hypnot izá lóban levő vala-
mely delejes vagy villamos erőnek tu la jdoní tandó, 
a mely belőle a be tegre k iárad s ez idézi elő 
ama rendkivüli tüneményeke t . Mesmer ily 
módon a század elején több min t 4000 ember t 
magnet izá l t vagyis hypnotizál t , de ki tűnt , hogy 
ez csak ügyes és nyereséghaj tó csalás vagy 
önámítás volt s ma már senki sem beszél többé 
a magnetismusról . 

Mások szerint némely ember akaratának 
van olyan erélye, hogy gyönge a k a r a t u a k a t 
pusz tán annak kifejezésével képes e la l ta tni ; 
de ez a föltevés is megdőlt . H a r t Ernes t hyp-

not izá l t akképpen is, hogy b e n s ő l e g n e m akarta,, 
hogy létrejöj jön a hypnosis s mégis lé t re jö t t . 
Egy leányt meggyú j to t t gyer tya elé ü l t e t e t t 
az t állítva, hogy az t m á r mesmeriza l ta s az 
illető azonnal hypnosisba esett . Másnap u g y a n -
azon nő hasonló á l lapotba j u t o t t dr. H a r t n a k 
pusz ta la tasara , holo t t ennek esze-ágában sem 
volt őt hypnotizálni . 

Ma m á r csak ké t komoly és számbavel ie tö 
megfej tés i mód van, az u. n. somatikus, a 
mely a hypnosis tüneménye i t külső ha t á soknak 
tu la j doni t j a, s a psychologiai, azon lélektani , 
a mely a lé lekben levő képzetek ha tá sá ra 
vezet i vissza. 

Mer t az első mód is csak az elalvást^. 
merevedés t és érzéket lenséget képes megma-
gyarázni anyagi s külső beha tások által, de a 
fontosabb lelki t ünemények m e g m a g y a r á z á s a 
véget t ez is kényte len meghajolni a m a m á r 
mondha tn i á l ta lában e l fogadot t lé lektani magya-
ráza t előtt, a melyet Far r i a abbé u t án az m 
n. nancy-i iskola képvisel Liebeault , Bernheim, 
Ligeois, Forel , Benne t tudósokkal , hazánkban, 
pedig Jendrass ikkal , a kik a t ü n e m é n y e k n e k 
a következő m a g y a r á z a t á t a d j á k : A hypnosis-
n a k oka ^kétségtelenül az agy és idegeknek 
beteges állapota, a melyben a lélek és t e s t 
közöt t i szabályos összeköt te tés és viszony m e g 
van zavarva. Az a kérdés már most,, h o g y a n 
jön létre e zavar? 
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Az agyvelőnek, a mely — amint l á t tuk 
— a lelki működésnek legfőbb szerve és esz-
k ö z e há rom ál lapotban lehet : az ébrenlét, ren-
des alvás és hypnosis á l lapotában. 

Ébrenlétben meg van a léleknek a külvilág-
g a l való rendes összeköttetése. Az érzékek a 
Írülvilág ha tá sá t (mozgást) felfogják, az idegek-
nek á tad ják , s ezek az agyba viszik s ekkép 
a lé lekben létre jő a kü lha tásnak megfelelő 
képzet , a mely a már o t t levő s előbb szer-
ze t t képzetekkel társul u j Í téleteket alkot vagy 
-a régieket , megerősít i stb. Ez á l lapotban az 
agy minden része összhangzólag működik, az 
előbb szerzet t ' tapaszta la tok vagyis helyes Ítéletek 
kiegészítik vagy jav í t j ák az érzékelés tévedé-
seit, az érzékek az emlékezet ál tal fel idézett 
helyes Í téleteken alapuló ér telem a képzelődés, 
s az érzelmek hibáit, érzelmek elevenséget s 
eré lyt kölcsönöznek az akara tnak , az aka ra t 
pedig czélszerüen vagyis a helyes Í téleteknek 
megfele lően igazgat ja , mozga t j a az agy, idegek 
s izmok által a test egész mechanismusát . Ez 
a normális állapot. 

A rendes alvás á l lapotában, a napi m u n k a 
"Után kifáradt érzékek n e m fogadnak el külső 
h a t á s t (a mély alvót pl. a mint mondani szok-
ták , az ágyú sem költi fel), az idegek nem 
visznek ha tás t az agyba, mindnyá jan pihen-
n e k . Á m d e a lélek soha sem alszik, nincsen 
szüksége rá, min t az a n y a g n a k ; a lélekben 
levő s a régibb külső ha tás következ tében 
megszerze t t s a lélek örök tu la jdonává let t 
r o p p a n t számú képzetek (mert hiszen ezeket ! 

gyermekkorunktó l fogva gyűj töget jük) társul-
n a k , gondola tokat , Í téleteket a lkotnak, szóval 
gondolkodunk, á lmodunk, m é g h a mély alvásba 
n incsen is t u d a t u n k róla, Csakhogy a képze-
t e k társulása, az í téletek a lkotása most kor-
lá t lan . A pihenő érzékek nem jav í t ják a kép-
zelődést , vagy lia olykor, mint a félalváskor 
a z érzékek homályos ha tá sa je lentkezik, eze-
k e t nem jav í t ja az értelem az igazi téletekkel 
való összehasonlítás a valót lan Ítéletektől 
va ló t lan érzelmek keletkeznek, s ezekből valót-
l a n akara tok származnak, a melyek azonban, 
mivel szolgái az agy és idegek pihennek, 
•elvesztik ha tásuka t a tes t re s külvilágra. Innen 
v a n az, hogy az á lomban nem ismerünk lehe-
te t lenséget , mélységek lelet t repülünk, holtak-
k a l társalgunk, egy szúnyogcsípést tőrszurás-
n a k veszünk, h a lábunk hideget érint, fagyos 

glecscsereken j á runk — és mindezeket valóknak 
ta r t juk . 

Már most mi tör ténik a liypnotilus alvás-
ban? A rendes alvással e lenté tben meg van 
az érzéki felfogás, az érzékre tör ténő külha-
tás t (pl. a suggeraló szavát) az idegek az agyba 
viszik, a lélek ezt megérzi s megalkot ja az 
a n n a k megfelelő képze te t ; de csakhogy a 
lélekbe igy belépő képzet vagy bele suggerált 
kész, í télet ot t elszigetelve áll, nem társul a többi 
ott levővel, miként a rendes á lomban s hiányozván 
ekkép minden összehasonlí tás nincs meg a 
lehetősége sem, hogy megbírál ja a suggérai t 
fogalom vagy Ítélet valóságát , minden valónak 
hisz, a mi belé suggerál ta tot t , szóval nem 
itél, nem gondolkodik s mivel az akara t szék-
helye a gondolat , neki pedig nincs más gon-
dolata, csak az, mit belesugalmaztak, neki 
nincs is más aka ra t a csak a sugalmazó aka-
r a t a , melyről az t hiszi, hogy övé. Ezér t rabja 
a hypnot izálónak, olyan mint egy fonográf, a 
mely csak azt k iá l t ja vissza, a mi t bele kiál-
t anak . 

Á m mindez csak a hypnot izál t lelkének 
á l lapotá t tün te t i fel. Hogyan van az, hogy a 
hypno t i zá l t lelkében kizárólag csak a hypno-
tizáló ál tal sugalt képzet vagy Ítélet van meg, 
hogyan van az, hogy ő a benne levő ezen 
egyet len Í téleteknek megfelelőleg ön tuda ta s 
s a j á t aka ra t a nélkül is megcselekszi azokat , 
m i n t h a ébren volna? Er re ismét a képzetek-
h a t á s a a tes t re és az agy szerkezete ad ja meg 
a feleletet . 

Tudnivaló ugyanis, hogy az agyvelő ideg-
tömegekből áll, melyeknek alsó rétege kap-
csolatban van részeinek akara tunktó l nem 
f ü g g ő (automatikus) mozgásaival, az azt borító 
szürkés anyag tekervényei telve vannak az 
idegek végeit képező parányi sejtekkel. Az 
agyvelő al ján életerek vannak körben, a 
melyekből kiágazó véredények lá t ják el vérrel 
az egész agyvelő tömegét . E vér jelenlététől 
és minőségétől függ, már most tu la jdonképen 
az agynak s idegeknek egész szolgálati képes-
sége, hogy összekötő kapocsul szolgáljon a 
lélek és tes t s külvilág között i kölcsönös 
ha t á sban ; et től függ, ha szabad igy szólni, a 
gondolkodás és aka ra t minősége. H a például 
ez a vér az agyban és idegekben hiányzik 
egészen, vagy részben; megmerevül maga a 
tes t is, a melyet ekkor nem mozgat a lélek 
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akarata, mert nincs mivel mozgatnia, öntudat-
lanná s látszólag akara t lanná s érzéketlenné 
válik a lélek is, mer t tudnivaló, hogy nem a 
test, hanem a lélek érez : azért nem érezzük 
a fájdalmat, ha nincs, a mi ezen, a lélekre 
nézve, külső ha tás t az agyba és ez által a 
lélekbe vigye. (Vége. köv.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

DECRETUM 
Canonizationis b. Ritae a Cascia. 
LEO EPISCOPVS 

SERVVS SERVOHYM DEI 
AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

(Vége.) 

Post haec anno 1738 ad effectum Canonizationis, 
tum Spoleti, tum Nursiae condi coeptus est Processus 
Apostolicus super Virtutibus et Miraculis in specie. 
Cum autem Apostolica haec inquisitio centum annorum 
spatio morata esset, die 19 Septembris anno 1851 
novae litterae missae sunt Episcopo Nursino ad inqui-
sitionem prosequencJam explendamque, Quae tandem 
cum Romám delata esset anno 1855, insequente anno 
Sacrae Congregationis decreto probata est, quod sa. 
me. Pius IX. solemniter confirmavit die 29 Maii eodem 
anno. Nos autem decreto Sacrae Rituum Congregatio-
nis die 8 Iunii 1896 evito, potestatem fecimus, ut 
Processus Ordinarius, anno 1626 confectus super Fama 
Sanctitatis vitae, Virtutum et Miraculorum ipsius Bea-
tae et super cultu immemorabili eidem praestito in 
causae prosequutione admitti ac recipi posset in linca 
aequalis probatinis cum Processu Apostolico, perinde 
ac si in ipsum compulsatus fuisset. 

Praeterea, cum insigne prodigium in Conversa-
nensi dioecesi Beatae intercessione patratum diceretur, 
Litterae remissoriales, die 13 mensis Ianuarii a. 1887 
illuc missae sunt, ut Episcopus Apostolicam inquisitio-
nem conficeret. Ea reapse in Urbem delata est die 17 
mensis Iunii a. 1890 eiusdemque validitas approbata 
est a Sacra Congregatione die 28 Iunii a. 1892, scitum-
que Sacrae Congregationis a nobis solemniter coníir-
matum est die 18 Iulii eodem anno. 

Post haec ad miracula veniendum erat. At, pos-
tulat ordo iudicii servandus in causa Canonizationis 
Servorum Dei, qui ob cultum immemorialem a Sancta 
Sede approbatum inter Beatos relati sunt, ut etiam 
eorum virtutes expendantur. Quamobrem, cum in Con-
gregatione Sacrorum Rituum Ordinaria propositum 
esset dubium „An ita constet de virtutibus Beatae Ritae 
a Cassia ut procedi possit ad discusshnem miraculorum ?u, 
die 6 Április a. 1897 responsum est ^Af f i rmat ive" seu 
constare; quae sententia solemniter coníirmata est a 
nobis die 9 eodem mense et anno. 

Ita ad miraculorum discussionem strata est via, 
deque iis actum imprimis in coetu antepraeparatorio 

habito die 27 Iunii a. 1899, deinceps in coetu praepa^-
ratorio die 9 Ianuarii hoc anno, denique in comitiis 
generalibus coram nobis coactis die 27 martii hoc 
eodem anno, In iis tum Consultoribus tum Patribus: 
Cardinalibus apprime constare visum est de tribus-
miraculis. Primum in eo consistit odore quem ad Bea-
tae exuvias efflare tum multi locupletissimique proces-
suum testes adfirmant, tum historiis iugique tradi t ions 
ita confirmatum est, ut de eo dubitare stultum esset. 
Cum autem huic odori nulla naturalis causa assignari 
possit quod a viris tearum rerum peritissimis demons-
tratum est, cum praeterea idem eo modo diffundatur 
qui solitas naturae leges praetergreditur, denique cum 
dicta fragrantia tum maxime percipiatur quam Deos 
Optimus Maximus ad Beatae Ritae invocationem pro-
digia patrare dignetur, earn divinitus pro venire cuique 
persuasum esse debet. 

Alterum miraculum puellae Elisabeth Bergamini 
accidit, quae post malas pustulas ita oculis laborare 
coepit, ut visum brevi amiserit. Parentes, cum a m e d ! 
eis tanto malo nulla arte succurri posse audivissent,. 
puellam in asceterium Cassianum miserunt, a Beata 
fidentissime petentes, ut filiolam vel caecitate liberaret, 
vel secum caelestis luminus partieipem faceret. Puella 
quatuor post menses, cum iam votivam vestem induis-
set, se optime videre exclamavit unaque cum monialí-
bus Deo Beataeque Ritae gratulabunda gratias egit^ 
nuloque cum incommodo deinde eodem in asceterio-
alementarias litteras discere potuit. 

Tertium miraculum accidit Cosmae Pellegrini^ 
quem gastro-enterites cronica atque hemorroidalis affec-
tio eo iam adduxerat, u t sanguine ideoque viribus 
omnino deficientibus, nulla esset salutis spes. Ecce 
autem (dies erat 22 Maii Beatae Ritae sacer anno forte 
1877) Cosmam e templo redeuntem tanta vis morbi 
oppressif ut pene exanimatus corruerit. Acciti medici 
arti suae plane diffidentes, extremis Sacramentis Cos-
mam muniri iusserunt, quibus receptis, ille iam fere 
cadaver in lecto iacebat, quum tertio morbi die sibi 
videre visus est Beatam Ritam salvere iubentem. Ilico-
redeunt vires cibique appetentia, brevique factum est 
ut Cosma, iam septuagenarius, ad laborem redire potu-
erit validissimique iuvenis, qualis revera fuerat, vigo-
rem firmitatemque receperit, Quod in iudicio ipse tes-
tatus est et corporis habitus confirmabat. 

His de miraculis actum est in supradictis comi-
tiis generalibus, Nosque, Patrum suffragiis libenter 
exceptis, nobilissimam et electissimam hanc caussam 
iudicavimus. 

Attamen iudicium de more distulimus, supermini, 
lumen invocaturi. Die autem 8 április, qua Dominica, 
a Palmis nuncupata recurrebat. Eucharistica hostia 
litata, solemniter decrevimus „Constare de tribus mira-
culis, videlicet de primo : odoris qui ad exuvias Beatae 
Ritae efflatur maxime quum ad eins invocationem prodigia-
patrantur et miro modo dijfundilur — de altero : instan-
taneae perfectaeque sanationis puellae Elisabeth Bergamini 
a coniunctivae ocidorum membranae inflammatione et a 
cheratite ulcerosa a variolis parta — de tertio : instanta-

8!= 
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vieae perfecta egue sanationis Cosmae Pellegrini a gastro-
enterite catharrali chronica, ab liemorrodali affectione et 
chronica item gravique anemia. Cui decreto et illud addi 
dimus, nimirum:" Stante adprobatione triam miracidorum 
into procedi posse ad solemnem Ritae a Cassia Canoni-
zationem. 

Deinceps ut in tanto negotio iuris Ordo ab Ante-
«cessoribus Nostris constanter servatus retineretur, pri-
mum universos S. R. E. Cardinales in Consistorio 
habito die XIX. Április hoc Anno eorum sententiam 
rogaturi. Nobis adesse iussimus, qui S. Ritae gestis 
a dilecto Filio Octavio Pio Conti, Consistorialis aulae 
advocate, auditis, nos ad legitimam causae huius defi-
iiitionem uno ore cohortati sunt. Curavimus interea 
u t litteris a Sac. Concilii Congregatione datis, non 
modo viciniores Episcopi, sed remotissimi quopue de 
tanta solemnitate commonerentur, Nobisque, si facul-
tas esset, adessent sententiam suam dicturi. Qui cum 
•ex universo terrarum orbe non pauci convenissent, 
«ausa plene cognita tum ex iis, quae gesta fuerant 
in publico Consistorio, uti praefertur, habito, tum ex 
actis Sac. Rituum Congregationis, quorum exemplar 
singulis tradi voluimus, in Consustorio semipublico 
•die XVII Maii hoc eodem anno coram Nobis coacto, 
in eamdem ac Patres Cardinales ivere sententiam. 
Cuius rei publica instrumenta a dilectis Filiis Sedis 
Apostolicae Notariis confecta in tabularium Sac. 
Rituum Congregationis relata sunt. 

Solemni vero huic Canonizationi celebrandae 
praefiximus diem XXIV Maii, qua hoc Anno Sacro 
currente recolitur memoria D. N. Iesu Christi in Coe-
lum ascendentis, et de humani generis hoste triump-
hantis. Quamobrem indicto ieiunio, Fidelos etiam atqe 
etiam hortati sumus ut preces ingeminarent iis prae-
sertim in ecclesiis, ubi adoratio publica Sacramenti 
augustissimi indicta esset, ut et ipsi ex tanta solemni-
ta te uberrimum fructum percipere possent, Nobisque 
in ea absolvenda Spiritus Paraclytus adesset, 

Cum ergo a Nobis praesignata dies advenerit, 
omnos tum saecularis tum reguláris Cleri ordines, sin-
guli Romanae Curiae Praesules et Officiales, cuncti 
•denique Venerabiles Fratres Nostri S. R. E, Cardina-
les, Patriarchae, Primates, Archiepiscopi, Episcopi in 
Vaticanam Basiiicam, magnifice ornatam convenerunt 
quibus solemni supplicatione praeeuntibus, et nos ing-
ressi sumus. Tunc dilectus Filius Noster Caietanus 
Card, Aloisi-Masella Pro Datarius, ec Sac. Rituum 
Congregationis Pro-Praefectus, Canonizationi huic pro-
curandae praepositus, perorante dilecto Filio Philippo 
Pacelli, Consistoriales Aulae Advocato, vota Nobis 
precesque detulit Sacrorum Antistitum, universae et 
inclytae Augustinensis Familiae, ut Ceatam Ritam in 
Sanctorum numerum referremus, Cum vero iterum et 
ter t io memoratus Cardinalis Aloisi-Masella et Nostrae 
•Consistorialis Aulae Advocatus, precibus institissent, 
Nos superne Lumine iterum ferventiusque implorato. 
..Ad honorem Sanctae et individuae Trinitatis, ad cat-

liolicae Fidei incrementum et decus, Auctoritate Do-

mini Nostri Iesu Christi, Sanctorum Apostolorum 
Petri et Pauli et Nostra, matúra deliberatione, et 
Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium 
Patriarcharum, Primatuum, Archiepiscoporum, Episco-
porum consilio, Beatam Ritam a Cassia Monialem 
professam Ordinis Eremitarum S. Augustini, Sanctam 
esse et in Sanctorum catalogo adscribi decernuimus", 
Cui eodem decreto sociavimus B. Ioannem Baptistam 
de La Salle Presbyterum Fundatorem Scholarum Chri-
stianarum, virtutum heroicarum laude, et miraculorum 
gloria insignem. Mandavimus quoque ut Sanctae Ritae 
a Cassia memoria quotannis, ut in Martyrologio, reco-
latur, et Christifidelibus qui eo die eius exuvias vene-
rati fuerint Indulgentiam Septem annorum totidemque 
quadragenarum perpetuo concessimus. Denique de 
tanto beneficio gratias Deo Optimo Maximo egimus, 
Sacroque adfuimus solemni, Venerabiii Fratre Nostro 
Aloisio Cardinali Oreglia Sacri Collegii Decano, Epis-
copo Hostiensi et Veliterno celebrante. Post Evange-
lium, Clerum Populumque Homilia allocuti sumus, ut 
omnes non modo Apostolorum Principes, sed etiam 
novensiles Sanctos spei pleni et caritatis, sibi, Eccle-
siae, societati universae propitios mererentur. Plena-
riam tandem Indulgentiam cunctis praesentibus pera-
manter impertiti sumus, atque Apostolicas hasce Lit-
teras Decretales sub Plumbo expediri mandavimus. 

Solemnes ab Ecclesia Sanctis decreti honores, 
Fidelium animos tum summa laetitia implere debent, 
tum praecipua eos suaviter efficienterque impellere, ut 
Sanctorum imitatione virtutum et ipsi Sanctorum Regi 
Christo placere possint. Sancta Rita, virgo, materfami-
lias, vidua ac denique Sancta monialis, adeo piacúit 
Christo, ut earn signare dignatus est signo caritatis 
et Passionis suae. Tantum privilegum Ritaei merue-
runt humilitas singularis, incredibilis fere rerum terre-
narum despicatio, mira plane in quocumque vitae 
statu graduque poenitentia. Duabus tamen geminisque 
virtutibus illa praestitit, nimirum: fraterna caritate et 
Christi cruciiixi amore, in quibus tota Christiana sapi-
entia continetur. Quamobrem ele illa canit Ecclesia. 
„Deus qui Beatae Ritae tantam gratiam conferre dig-
natus es, ut quae Te in dilectione inimicorum suorum 
est imitata, in corde et fronte caritatis et Passionis 
tuae signa portaret, da nobis, quaesumus : eius inter-
cessione et meritis inimicos nostros diligere, et tuae 
Passionis dolores spina compunctionis iugiter contem-
plari." Haec vobis S. Rita inculcat, Fideles, eamque 
apud Christum deprecatricem adhibete, ut harum exer-
citatione virtutum, quae unanimes sunt, Christianí 
nominis, quo gloriamini, et Sanctitatem et dignitatem 
tueri possitis. 

Omnibus itaque, quae inspicienda erant bene 
perpensis, certa ex scientia et Apostolicae Auctoritatis 
Nostrae plenitudine, omnia et singula praedicta confir-
mamus, roboramus atque iterum statuimus, decernimus, 
universaeque Ecclesiae Catholicae denunciamus ; man-
dantes, ut earumdem praesentium transumptis sive 
exemplis, etiam impressis, manu alucuius Notarii Apos-
toliéi subscrijjtis et Sigillo munitis, eadem prorsus fides 
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habeatur, quae hisce Nostris praesentibus haberetur, si 
exhibitae vel ostensae forent. 

Si quis vero paginam hanc nostrae definitionis, 
mandati, relaxationis et voluntatis infringere vel teme-
rario ausu contraire aut attentare praesumpserit, indig-
nationem Omnipotentis Dei et Sanctorum Petri et 
Pauli Apostolorum Eius, se noverit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum Anno Sacro ab 
Incarnatione Dominica Millesimo Nongentesimo — 
Nono Kaiend. Iunias — Pontificatus Nostri An, XXIII . 

f Ego LEO Catholicae Ecclesiae Episcopus. 

L. S. 

f Ego A. Episcopus Ostien. et Yelitern. Card. Oreg-
lia a S. Stephano S. R. E. Camerarius S. C. 
Decanus. 

f Ego L. M. Episcopus Portuen. et S. Rufinae Card. 
Parocchi, S. R. E. Yicecancellarius. 

f Ego S. Episcopus Tusculan. Card. Vannutelli, Maior 
Poenitentiarius. 

f Ego M. Episcopus Sabin. Card. Mocenni. 
f Ego A. Episcopus Albanen. Card. Agliardi. 
f Ego V. Episcopus Praenestin. Card. Vannutelli. 
f Ego M. tit. S. Laurentii in Lucilla Protopresbyt. 

Card. Ledochowski. 
f Ego C. tit. S. Praxedis Presbyt. Card. Aloisi-Masella. 
f Ego M. tit. S. Caeciliae Presbyt. Card. Rampolla 

del Tindaro. 
f Ego A. tit. S. Bonifacii et Alexii Presbyt. Card, di 

Pietro. 
f Ego F. tit. S. Mariae in Ara-caeli Presbyt. Card, 

Satolli. 
f Ego Fr. H. M.a O. Carm. excalc. S. Mariae de Scala 

Presbyt. Card. Gotti. 
f Ego D. tit. S. Priscae Presbyt. Card. Ferrata. 
f Ego S. tit. S. Mariae supra Minervám Presbyt. Card. 

Cretoni. 
f Ego I. B. tit. S. Mariae de Victoria Presbyt. Card. 

Casali del Drago. 
y Ego F. de Paula tit. S. Chrysogoni Presbyt. Card. 

Cassetta. 
t Ego Fr. A. Ord. S. Augustini tit. S. Callisti Pres-

byt. Card. Ciasca. 
y Ego F. D. tit. S. Sabinae Presbyt. Card. Mathieu, 
y Ego P. tit. SS. Quatour Coronatorum Presbyt. Card. 

Respighi. 
f Ego A. S. Mariae in Via Lata Protodiaconus Card. 

Macchi. 
f Ego A. Soc. I. S. Agathae ad Suburram Diac. Card. 

Steinhuber. 
f Ego F. S. Mariae in Porticu Diac. Card. Segna. 
f Ego Fr. R. Ord. Praedic. SS. Cosmae et Damiani 

Diac. Card. Pierotti. 
f Ego Fr. J . Calas. Ord. Min. Cap. S. Adriani Diac. 

Card. Vives y Tuto. 

C. Card. ALOISI-MASELLA Pro-Dat. 
A. Card. MACCHI 

Visa 
DE CVRIA DE AQVILA E VICECOMITIBVS 

Loco f Plumbi 

Reg. in Secret. Brevium I. Cvgnonivs. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

H U S Z Á R K Á R O L Y 
kanonok. 

Mély részvéttel adunk jelentést a székesfejérvári 
káptalan egyik oszlopos tagjának ft. Huszár Károly 
kanonoknak bekövetkezett hirtelen elhunytáról. A het-
venhét esztendős agg kanonokot nagyfokú gyomorbaja 
fosztotta meg életéről, mely csupán tegnap reggel for-
dult válságosra. A katasztrófát siettette az izgalom, 
anyagi küzdelem, melybe utóbbi időbe belekeveredett. 
Az elhunyt hamvait julius 20-án d. u. 6 órakor he-
lyezték a székesegyházi sirboltban nyugalomra. A te-
metés költségeit a káptalan vállalta magára, a gyász-
szertartást Károly János nagyprépost, püspöki vikárius 
végezte. Az elhunyt életrajzának rövid adatai az aláb-
biakban foglalhatók össze : Született 1824. ápr. 23-án 
Kéthelyen ; pappá 1847. jul. 16-án szentelték. Kálozon, 
Gyuron, Pázmándon, Székesfehérváron káplánkodott-
1855—68. szertartó, szentszéki jegyző, titkár, levél-
táros, zsinati vizsgáló, stb. volt. 1868. zsámboki plé-
bánosnak, 1888. kanonoknak; 1891. egyházmegyei 
főtanfelügyelőnek, mig 1892. prépostnak neveztetett ki. 
Irodalmi munkássága fölötte gazdag, több mint 80 
kötet munkája dicséri éles elméjét. — Müvei fölötte 
változatosak ; egyházi beszédek, imakönyvek, vallásos 
elbeszélések, tankönyvek, és egyéb művek egymást 
követik. — „A szocziálclemokráczia czéljai és a libe-
rális eszmék"- czimű műve nagy mozgalmat keltett ugy 
a sajtó minden rétegében, mint a társadalom gondol-
kodó elemeinél. Majd ha tisztul az elhamarkodott Íté-
let, melylyel élete utolsó éveiben illették, akkor fogja 
érezni a katholikus irodalom, minő nagytehetségű, 
buzgó munkását vesztette ei Huszár Károly kanonok-
ban, a ki hosszú időn át a ,,Magyar Allam"-nak is 
tevékeny munkása, a keresztény nemzeti iránynak 
egész életében lelkes hirdetője volt. 

Pécs. A „Miasszonyunk"-ról nevezett női kanonoki 
rencl pécsi házának 50 éves jubileuma. — (Folytatás.) 
II. A ^Miasszonyunk"-ről n. apáczák megtelepítése Magyar-

országon és Pécsett. 
Hazánkban e rend, melyet a „Miasszonyunkéról 

nevezett apáczák rendjének legelébb Párisban nevez-
tek, Mária Terézia királynő alatt honosodott meg. A 
nagy fejedelemnő ugyanis, mindkét rendbeli ifjúság 
neveltetését s valláserkölcsi irányban való oktatását 
szivén viselve, nemcsak, hogy a magasabb rendii okta-
tást s a felsőbb iskolákat rendezte, hanem a leány-
nevelés és oktatás ügyre is kiváló gondot fordított. E 
czélból Pozsonyban számukra kolostort épített, mely 
máig is fejanáll s egyike a legvirágzóbbaknak. 

A legelsők e kolostor szüzei közül németek vol-
tak, kik Regensburgból jővén, 1743-ban telepedtek 
meg s míg a kolostor elkészült, tizenegy évig azaz 
1754-ig magánházban vonták meg magokat. 
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Alig foglalta el b. e. Scitovszky János, a ké-
sőbbi herczegprimás s apostoli lelkű főpap, főpásztori 
székét 1839. máj. 25. Pécsett, figyelmét máris leg-
inkább az elemi és középiskolák hitoktatására fordí-
totta. Jól tudta, hogy ez az egyedüli mód arra, hogy 
a társadalomnak hasznos és hű polgárokat, a családnak 
derék keresztény anyákat s a hazának igaz honfiakat 
s leányokat adjunk. E végből megyéje minden jelen-
tékenyebb pontján — nagy szellemi és anyagi áldozat-
tal — elemi és női ipariskolákat állított, mint Duna-
Földvárt, Tolnán, Szegzárdon, Báttaszéken, Mohácson 
és Siklóson. 

Főgondját azonban székhelyének, Pécs sz. kir. 
városának iskolaügye képezte mindig, s hogy nagy 
elődének, a dicső emlékű Szepessynek nyomdokaiba 
lépjen, aki a püspöki akadémia fölállításával magának 
örök emléket állított, eltökélte, hogy ő viszont a leány-
növendékek taníttatása s nevelése ügyében fog nagyot 
és maradandót alkotni, amit nemsokára be is váltott, 
a „Miasszonyunkéról nevezett apáczáknak hafalmas, 
monumentális kolostorát állítván fel. 

Erre leginkább az sarkalta, hogy az egész megyé-
ben, sőt messze vidéken nem volt egyetlen nőnevelő 
intézet sem. Az is mélyen meghatotta, hogy a vének 
ajkain és a nép hagyományában még élénken élt azon 
jószívű apáczáknak emléke, a kiket még egyik nagy-
nevű előde, Klimó György telepített vala Pécsett, de 
a kiknek intézménye Pécsett, a jozefinisztikus világ-
ban nemsokára ismét megszűnt. Föltette tehát magá-
ban, hogy e rendet Pécsett meghonosítja. Elsőben is a 
pozsonjá anyaegyházhoz fordult a szükséges személy-
zetért, mely azt hajlandó is volt azonnal megadni, s 
miután ezen intézményét ő felségeik oltalmába aján-
lotta, Mária Anna, a kegyesszivü királyné fővédnök-
sége alatt — a ki 1848. jun. 22. sajátkezű levelet is 
intézett ez ügyben a buzgó főpaphoz — megalapította 
a női tanitórendet. 

Eközben az építkezési munkálatok is szépen ha-
ladtak előre. A főpásztor 1847-ben 13,000 forintért 
szerzett fundust a székesegyházhoz közeleső térségen, 
mely 17527/10 • ölnyi vala. Az építkezés kezdetén, 
május hóban, reggel 6 órakor, a belvárosi templomban 
szent misét mondott a Mária-szive társulati oltárnál a 
munkálatok szerencsés megkezdéseért és ugyanoly sze-
rencsés lefolyásáért, majd körmenetileg vezette a népet 
a kijelölt térre sszertartásilag megáldva az alapkövet, 
az első kapa földet maga emelte ki helyéből. 

Az 1848-iki viharos napok ezen intézményt is 
csaknem végleg elseperték. Szerencsére csakhamar 
elvonultak egyházmegyénk felett, s az apostoli lelkű 
férfiú, kit e közben az akkor trónralépő ifjú király 
kegye a primási székre emelt, a megkezdett munkát 
folytatta, annyival is inkább, mivel a római szék, tekin-
tettel nagyszabású terveire, azon kiváló kegyben része-
síté, hogy a prímása méltóság mellett egyideig a pécsi 
püspöki méltóságot is viselte s ennek jövedelmeit 
élvezé. így a munkálatokat 1851-ben már szerencsésen 
befejezte, s julius hóban az épület már lakható vala. 

(Vége köv.) 

Mainz. A katholikusok államjogi helyzete a német közép 
és kis államokban. — (Vége.) 

II. Az egyházi hivatalok betöltéséről. 
Badenben az állam praesentatio jogot gyakorol a 

legfőbb és legjobb plébániák és javadalmak felett, 
habár 1860-ban sehogy sem akart beleegyezni, hogy 
Concordatumot kössön az apostoli szentszékkel. 

Sachsen- Weimar-Eisenach nagyherczegségben a püs-
pöki patronatus alatt levő javadalmak csak a fejedelem 
engedelmével tölthetők be. 

Sachsen-Meiningen a két fennálló katholikus hit-
községben a würzburgi püspöki hatóság tölti be. 

Sachsen-Coburg-Gotha hgségben a plébánosokat 
(jelölésre) a herczeg nevezi ki. 

Schwarzburg-Budolstadt hgségben (Fürstenthum) a 
kath. lelkész fejedelmi megerősítésre van szorítva. 

Walcleck ugyanolyan hgségben a paderborni püs-
pök lelkészrendelő intézkedéseivel szemben a kormány 
tiltakozhat. 

Lübeckben és Brémában a lelkipásztorokat az osna-
brücki püspök, mint az éjszaki missiók apostoli vicáriusa 
nevezi ki, s a városi tanács részéről az illető minősé-
gének hivatásának (!) életkörülményeinek megvizsgálása 
után erősítteti csak meg. Az illető hűségi (homagialis) 
ígéretet (!) köteles aláírni, az államtól azonban nem 
kap egy fillért sem. 

III. A papjé'ö tek nevelése. 

iVürttenbergben a két alsóbb fokú és az 1 felsőbb 
fokú konviktus a vallási nevelés tekintetében az állam 
főfelügyelete, a többiekben pedig az állam közvetetlen 
vezetése alatt áll, melyet az u. n. „kath. egyháztanács" 
gyakorol. 

A mi a tubingai egyetem kath. theol. facultásán 
valamely tanárnak igazhitűségét és elveit illeti, az e 
tekintetben az egyházi hatóság által emelt kifogások 
az állami hatóság „önálló megvizsgálása", intézkedések 
pedig ezen a téren az állami hatóság „egyedüli illeté-
kességéhez" tartozik. 

Elsas-Lotharingiában a kissemináriumok az általá-
nos iskolatörvények alatt állnak. 

IV. Iskolák. 

Badenben az iskolák mind közösek. 
Szászországban á községben kisebbségben lev® 

hitvallás, hacsak külön iskolát nem állít, a fennálló 
iskolára van utalva. 

Braun sch ive ig b en iskolakényszer a lutherano-evan-
gelikus iskolákra kényszeríti a katholikus szülőket.; 
csak öt községben szabad kath. iskolát tartani, hato-
dikban nem adtak engedelmet. Kath. gyermekek a 
községi iskoláiban protestáns vallásoktatásra vannak 
kényszerítve. Prot, gyermekek még szülőik engedelmé-
vel sem járhatnak katholikus iskolába. 

Sachsen-Altinburgbcm az elemi iskola a protestáns 
egyházkormány vezetése alatt áll. 

Lippe-Detmóidban a népiskola a jDrotestáns (calvinista^ 
consistorium hatósága alatt áll. 
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V. Gyermekek vallása vegyes házassági)an. 
Szászországban a gyermekek az apa vallását köve-

tik, ha a gyermek 6. életéve előtt külön egyezmény 
nem jött létre a törvényszék előtt. 

Mecklenburgban, hacsak a házasság megkötése előtt 
a jegyesek meg nem egyeznek, a fiuk az apa, a leányok 
az anya vallását követik. 

Coburg-Gothában e g y e z s é g hiányában szintén felosz-
tatnak a szülők hitvallása szerint, és 18 éves koruk 
előtt nem térhetnek más vallásra. 

VI. Szerzetes rendeletek és társulatok. 
Szászországban zárdát nem szabad alapítani. 
Wiirttenbergben szerzetes rend vagy társulat csak 

állami engedelemmel létezhetik. Ezt az engedelmet 
férfi rendek elvből nem kapják meg; női rendek sok 
mindenféle korlátozásnak vannak alávetve. 

Badenben állami engedelem alapján létezhetnek 
szerzetesek. Ezt az engedelmet női szerzetesek csak 
kivételesen szerezhetik meg, férfi szerzetesek ilyen 
engedelmet soha eddig nem kaptak. Szép szabadság 
ugy-e ! 

Hessenben u j szerzetes-telepedések ki vannak 
zárva. 

Elsas-Lotharingiában szerzetes rendek és társalatok 
csak tűrve vannak, jogvédelemben nem részesülnek, 
testületi jogokat nem szerezhetnek. 

VII. Egyházi javak. 
Badenben a törvény minden hagyatékot megvon 

az egyházi birtoktól, a mi „nem egyházi szükségletekre 
vagy az egyház által felállított nevelő- ós tanintéze-
tekre" van rendelve más, az egyháznak szánt hagyo-
mányokat mint „világi"-akat a törvény az államhoz és 
a községekhez utalja. Az állam továbbá önhatalmából 
rendelkezik olyan alapítványok felett, melyek állami 
megítélés szerint czélj oknak többé meg nem felelnek 
(Ugyancsak bő zsák!), vagy ha az illető alapítványok-
nak „fennállása az állam érdekére nézve, károsnak 
tekinthető." (Milyen önkény !) Az ó-katholikusok javára 
alkotott törvény felhatalmazza az ó-katholikusokat 
kath. egyházi javadalmak bírására, katholikus templo-
mok és szerek közös használására és a kath. hitköz-
ségi javak együttes élvezésére. (Gyönyörű „Suum cui 
que!") 

Sachsen - Weimar - Eisenach nagyherczegségben az 
egyházi birtok kezelése messzenyuló állami felügyelet 
alatt áll. 

Sachsen-Meiningcn herczegségben a részben lefog-
lalt kath. vagyonból alkotott egyházi közalap szükség 
szerint prot. czélokra is használtatik. 

Elsasz-Lotharingiában a kath. intézetek a kezelés 
határain túleső ügyletet (például vételt, eladást, köl-
csön felvevését, pört) nem végezhetnek állami engede-
lem nélkül. 

VIII. Temetők. 
Szászországban minden temető általában véve pro-

testáns jellegű s ezekben a temetőkben a kisebbségben 
levő hitvallás temetkezhetik ugyan, de a kath. lelkész 
az ily temetőben a község vallási többsége lelkészének 
engedelme nélkül egyházi ténykedéseket nem végezhet. 

IX. Processiők. 
Hessenben csak rendőri engedelemmel lehet pro-

cessiót tartani. 
Sachsen- Weimar-Eisenachban korlátozva van ez a 

jog, a rendőrség szigorú ellenőrzése alatt áll. 
Sachsen-Coburg-Gothában a processiók általában 

tilosak. 
X. Egyesületek és gyűlések. 

Braunschiveigbcn a vallásos társulatok és gyűlések 
rendőri felügyelet alatt állnak. Isteni tisztelet gyakor-
lására állami engedelmet kell kérni. 

* 

Ezek után szabad legyen csak annyit kérdeznem : 
van-e joga a protestantizmusnak türelmetlenséget és 
maradiságot vetni a német katholikusok szemére?! 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

(Folytatás.) 

= A nyitrai róm. kath. internátussal összekötött fel-
sőbb leányiskola Értesítője az 1900/1. tanévről. Közli 
Dudek János dr igazgató. Nyitra 1901. 8-r. 85 1. — 
Tartalma : I. A merengőhöz. (Vörösmarty költeménye.) 
Értelmezte dr. Dudek János. II. Adatok az 1900 — 1. 
tanév történetéhez. III. Felügyelet és tanártestület. 
Ez az utóbbi 16 tagból állt. IV. Az intézet felszerelé-
sének szaporodása. V. Az internátus egyleti élet, VI. 
Végzett tananyag. VII. A tanulóifjúság tanulmányi 
előmenetele. VIII, Adományok és jutalmak. IX. Sta-
tisztikai kimutatások. Ezek szerint a tanuló ifjúság 
száma volt 164 ; róm. kath. 157, ág. 1, izr. 6. 

= A rozsnyói kath. főgymnasium Értesítője az 1900/1. 
tanévről. Közzéteszi Szepesi Géza igazgató. Rozsnyó 1901. 
8-r. 77 lap. — Tartalma : f Benedek F. praelatus I., Az 
ó-szövetségi biblia mint magistra vitae. (Ért.) 
Irta Wahlner Géza. II. Tanári személyzet. Az igazga-
tóval 15, kik közöl 6 rozsnyó-egyházmegj^ei, 6 prém. 
r. áldozópap és 2 világi. III. A feldolgozott tananyag. 
IV. A) Könyvtárak és szertárak állapota és gyarapo-
dása. V. Az ifjúság öntevékenysége vagyis a „Révay-
kör". VI. A főgymnasium története az 19(0/1. tanév-
ben. VII. A tanítás eredménye. És pedig az érettségit 
letették 18-an, jel. 3t jól 5, a többi elégségesre. VIII. 
A tanuló ifjúság érdemsorozata. IX. Ösztöndíjak, segé-
lyek. X. Statisztika. E szerint az ifjúság száma volt 
221, róm. kath. 212, g. kath. 1, ág. 3, ref. 4. izr. 1. 
Van az intézetben meterologiai és ombrometriai állo-
más is. Vezetője Egli Sándor tanár. 

== A jászóvári premontrei kanonokrend nagyváradi 
főgymnásiumának Értesítője az 1900 1-ik évről. Közli 
Kotunovics Sándor igazgató. Nagyvárad, 1901. lex 8-r. 
206 1. — Tartalma: f Cséplő Péter és Kékuss Vidor 
tanárok emlékezete. Novotny S. Alfonztól, f Grexa 
Gyula Loránd. K-a-tól. f Vidovich Bonaventura N. S. 
A.-tói. I. Biharvármegye állatvilága. (Fauna.) Értekezés 
következő fejezatek alatt: A fauna földrajzi jellemzése, 
megváltozása, kutatói, forrásművek, jellemző állatai, a 
barlangok élete, az állatok rendszeres felosztása. 
17-120 . Ír Irta Kertész Miksa prém. gymn. tanár. II. 
Adatok az iskolai év történetéhez. III. Tanári személy-
zet: 24 tagból állt. IV. A tanítás anyaga. V. Az írás-
beli dolgozatok tételei a magyar nyelvből és irodalom-
ból. VI. A tanulók öntevékenysége, vagyis jelentés az 
„Eötvös-Önképzőkör"-ről. VII. A főgymn. „Segitő-
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Egyesület" működése. VIII. A tanítás eszközeinek 
gyarapodása. IX. Az ifjúság érdemsorozata. X. Érett-
ségi vizsgálatok. Tettek 16-án, jel. 4, jól 7, egyszerűen 
3, javító vizsgalatra bocsáttatott 3. XI. Osztöndijak, 
segélyek. Az ifjúság száma 471, r. kath. 241, g. kath. 
71, gör. kel. 9, ág. 15. helv. 34, izr. 101. 

(Folytatjuk.) 

I R O D A L O M . 

— Walter Gyula dr esztergomi praelátus-kanonok 
jeles egyházi iró ujabb két művel gazdagította irodal-
munkat. Az egyiket „Az iskolai munka és pihenésről 
czimű rendkívüli érdekes és nagy tudásra s kiváló 
pedagógiai érzékre valló czikkét szerző az országos 
kath. tanügyi tanácsban olvasta fel s most csinos kiál-
lítású külön kötetben adta ki. A másikat — mely szent 
beszédet tartalmaz — a praelátus ur az esztergom-vizi-
városi apácza templom orgonájának megáldásakor mon-
dotta el s az orgonának a kath. istentiszteletben való 
fontosságáról s a művészetnek a kath. egyházhoz való 
viszonyáról szól s mindvégig leköti a figyelmünket. 

— Az „Egyházi Közlöny" 29. száma a következő 
gazdag tartalommal jelent meg: Yezérczikk : Halott-
égetés. — Tárcza : A homokzsák. — Egyházi értesítő. 
— Magyarok vasárnapja. — Hétről-hétre. — A zsidók 
és a magyarság. — Elégtétel Vályi János dr püspök-
nek. — Iskolai játékok. — Lelkipásztor. — Gazdaság. 
— Irodalom. — Személyi hírek. — Memento. — Hí-
rek. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

A megrendelések Budapest, VII., Szegényház-tér 
8. sz. alá a szerkesztőségbe küldendők. Előfizetési ára 
egy évre 10 kor. A jelesen szerkesztett lapot igen 
ajánljuk. 

VEGYESEK. 
— A szentföldi zarándokok kitüntetése. Ez év-

nek julius 1-én Rómából Gianni ni atya, a szentföld 
védelmezője részére örömteli levél érkezett, melynek 
soraiból értésére esett, hogy ő Szentsége XIII. Leo 
pápa jutalmazásául a fáradhatatlan szentföldi zarándo-
koknak némi kitüntetéssel kedveskedett. A pápa jósága 
abban leli magyarázatát, hogy a világ katholikus hiveit 
kétszeresen buzdítsa az oly nagy lelki haszonnal járó 
szentföldi zarándoklásra. S ha mi kirándulunk távol 
fekvő romokhoz, hová talán lelkesítő emlékek sem 
fűznek ; annál nagyobb igazsággal követelhető, hogy 
elzarándokoljunk olyan helyekre, hol édes Üdvözítőnk 
élt, járt ós működött. Ez emlékérem alapítása is csak 
a pápa atyai szivét tükrözteti vissza, melyen mind-
nyájunk boldogságát viseli. Az érem az úgynevezett 
jeruzsálemi kereszt alakját viseli, némi rokon hasonla-
tossággal birva a szent sir lovagkeresztjével. Egy na-
gyobb feszületből áll, melynek ágai azonos nagysá-
gúak ; mhiclen szár csúcsában azonkívül egy-egy apró 
kereszt húzódik meg. Az ágak felezési pontjában, te-
hát éppen az érem központjában kör alakú ékítmény 
lel helyet, mely XIII . Leo pápa Ö szentsége képét 
hordozza kebelén az alábbi körirattal ellátva : Leo XIII. 
Creavit anno MCM (XIII. Leo által alapíttatva az 1900. 

évben). A szétágazó szárakat az alábbi szavak díszítik : 
Szűz Mária titokteljes szülésének híradása — Krisztus 
Urunk születése — Megkereszteltetése — Utolsó vacso-
rája. Ezeken kivtil a kisebb keresztek körül még az 
alábbi szavak olvashatók ! Christi amor crucifixi traxit 
nos. (A fölfeszített Krisztus szeretete mentett meg min-
ket.) Az érem hátlapján a föltámadott Üdvözítő bevé-

! sett képe látható, mellette a következő mondatok : 
Jézus ki a kertben imádkozott, — Jézus, ki megosto-
roztatott— ki tövissel megkoronáztatott — ki keresztre 
feszíttetett. Minden ág végpontján az alábbi mondat betűi 
ragyognak : Signum sacri itineris hierosolymitani. Ezen 
érmet minden zarándok bal oldalán hordhatja piros 
selyem szalagon, mely közepén kék sávval kettészelve, 
míg szélei fehér mezőben, melyet egy sötétsárga vonal 
ékít végződnek. Három fokozatát különböztetjük meg: 
bronz, ezüst és aranyból készültet-. Ki kétszer zarán-
dokolt el a szentföldre ezüst keresztre tarthat már 
igényt. Ily emlékéremre csak az tarthat igényt, ki egy 
részt a lelkészi hivataltól megfelelő erkölcsi bizonyit-
ványnyal el lett látva, másrészt, hogy a Szentföldön 
jótékony czélra legalább tíz frank értékű összeget ál-
dozott. E jelvény nyilvános alkalommal csak egyházi 
ünnepélyeken, zarándoklatokon, vagy á pápa ő Szent-
sége előtti kihallgatás alkalmából használható. E kitün-
tetésre minden hivő, ki az elmúlt öt év alatt a Szent-
földre zarándokolt szintén igényt tarthat. 

— Lazarista templom és kolostor Jiudapesten. 
A magánépítő bizottság legutóbb tartott ülésén a leg-
nagyobb készséggel adott engedelmet BundaJa Mihály-
nak arra, hogy a IX. ker. Gyep-utcza 8719/c, 2, 8720/c 
hrsz. alatt levő telkeken lazaristáknak templomát és 
kolostorát fölépíthesse. Az építésre — mint hallottuk — 
Hoffkauser Antal ismert műépítönek tervezetét fogad-
ták el. M. Á. 

— A katholikusok üldözését ezidő szerint a fran-
czia és spanyol szabadkőművesek rendezik Nyugaton. 
Erancziaországban azzal a jól ismert fogással lovallják 
fel a hecczre mindig kész nagyvárosi szocziálista mun-
kásokat, hogy hiszen csupán a szerzetes rendeket 
akarják elnyomni, a szerzetes-rend pedig nem az egy-
ház, az egyház pedig nem a kereszténység. — Spa-
nyolországban viszont azon ürügy alatt zavarják meg 
a körmeneteket és egyéb külső istentiszteleti szertar-
tásokat, hogy a katholikusok körmenetei ma már nem 
vallási, hanem politikai természetűek, amennyiben til-
takozást jelentenek a liberális gondolkodás ellen. — 
Természetes, hogy az ősi vallás üldözése e két nagy 
nemzet fiai .ak többségénél a lehető legnagyobb visz-
szatetszést keltette, aminek mindkét országban több 
helyütt lázadás és heves összetűzés lett a következ-
ménye. De az egész művelt Európa megbotránkozik 
durva hálátlanságán a két nemzetnek, melyek hatal-
mukat és nagyságukat a kereszténységtől nyerték, 
tudományosságuk alapját és művészetüket a szerzete-
seknek köszönhetik. — 0 szentsége a pápa Jézus sza-
vaival vigasztalja az üldözötteket, különösen arra int-
vén őket, hogy megbántóik ellen gyűlöletet és haragot 
ne tápláljanak, s üldözők rágalmai miatt ne szomor-
kodj anak. 

A szerkesztő telefonja. 
S. K. A küldött czikket köszönjük. A jövő számba hozzuk. 

Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. 

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

Budapest, 1901. Nagj' Séndor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati ammi Nostri pig nus, tibi et its, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictioneni per amanter impertimus. " 

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

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A hypnot ismus. — K a s s a régi egyeteme. — Egyházi Tudósítások. E s z t e r g o m : A herczeg-
primás X. sz. körlevele. — P é c s : A „Miaszszonyunk"-ról neveze t t női kanonoki rend pécsi házának 50 éves jubi leuma. — R ó m a . 
A keresz tény tá i sada lmi reform és a szent a tya. — Tárcza. Gyémánt - és aranymisés papok a pécsi egyházmegyében 1901. évben^ 

— Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Iskolai Ér tes í tők . — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

F e l h í v á s e lőf izetésre. 

A hypnotismus. 
(Vége.) 

Ám de már most bizonyos az, hogy az 
agyat vagy egészen, vagy részben vértelenné 
lehet tenni, s ekkor a véredények összezsugo-
rodnak, csőüvegök megszűkül s ennek követ-
keztében az agynak megfelelő részei is vér-
telenekké válnak, mig ugyanakkor más részeibe 
az agynak bőven tolul a vér, működési zava-
rokat idézvén elő az agyban, melyek aztán 
helytelenül lelkizavaroknak is neveztetnek. A 
vérszállító szerveknek a munka vagy izgató 
szerek miatt történt kimerülése következtében 
ily vértelenedése áll be az agynak a rendes 
alvásban, mikor az agy megtagadja a léleknek 
a szolgálatot, s szünetel az öntudat, akarat, 
a test mozgás s beál a lélek zavara, mert 
minden álom egy ártalmatlan s feriodikusan 
visszatérő elmezavar. Ezt a vértelenségét az 
agynak azonban egy gondolatunk ebben szé-
kelő akaratunk is előidézheti, lia a külső 
érzékek ingereit (pl. világosság, zai, — erős 
illat) eltávolítva az érzékeltet, elpihentetjük. 
Hiszen mindennapi dolog, hogy egy reánk ható 

erős képzet vagy gondolat arczunkba kergeti 
a vért vagy sápadta tehet. A képzet az eszme 
hatása tehát az agy vértelenítésére s igy az 
öntudat, s akarat s ezzel a test elaltatására 
a liypnotismusnak tulingerlékeny idegei mellett 
könnyen elégséges s könnyen megérthető. 

Épp igy megmagyarázható a képzet hatása 
a hypnotizáltnál a test megmozgatására, a 
cselekvésre öntudat és látszólag saját akara t 
nélkül. Ily öntudat és akaratnélküli mozgások 
valamely képzet behatására mindennapiok 
éber s rendes állapotunkban is. Pl. megszúrja 
valaki egy tűvel lábunk ujját, s ime rögtön 
megmozgatjuk a megszúrt ujunkat , Váj jon 
mi mozgat ta azt meg ? öntudatos akaratunk-e ? 
Hiszen erre időnk is alig volt, hogy ezt az 
akaratot magunkban fölkeltsük. A megszúrt 
részen levő tapintási központba futó ideg a 
szúrás tévjét villámgyorsan vitte el az agyba 
mire villámgyorsan alakult meg lélekben a 
megfelelő érzés, és a lélek ez érzést villám-
gyorsan adta át a központból futó idegnek., 
hogy visszaszállítja a fájdalom helyére s a z 
ott levő izmokat s ezek a csontot mozgásba 
hozzák. Ez az u. u. öntudat és akaratnélküli 
reflexmükőHés, a mely a hypnotizáltnál sajátsá-
gos idegrendszerénél fogva fokozott állapotban 
.van meg s megmagyarázza öntudat- és aka-
ratnélküli működéseit a belésugalt képzetek 
s érzelmek hatása alatt . Hiszen erősen ható 
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álomképekre hányszor kiál tunk, ugrunk fel 
mi is pihenő ön tuda tunk s aka ra tunk nélkül s 
mennyivel inkább tehet i ezt a hypnotizál t , a 
kinek ön tuda t lan lelkében csak a suggérai t 
egye t l en képzet van és ez semmi más képzet-
től sem hár í tva vagy befolyásolva a lehető 
legnagyobb világosságban, erőben és hatályos-
s á g b a n van. 

Hogy mi az oka a hvpnot izá l tná l annak, 
l iogy a suggerál t dolgot megha tá rozo t t későbbi 
időben is megteszi, az t nem lehet t udn i ; de 
v a n reá hasonló és ez sa já t t apasz t a l a tunkban 
is. így pl. hányszor megtör ténik az, hogy erre 
fel teszszük magunkban , hogy másnap reggel 
«bben és ebben az órában felkelünk s öntu-
da tunk s a k a r a t u n k nélkül a fe l te t t időben 
pontosan felébredünk. 

Mindezen lélektani m a g y a r á z a t n a k azon-
b a n a képzet ha t á sa u t j á n van egy gyengéje 
is, az, liogy tényleg ál la tokat , kakast , nyulat , 
madara t , kigyót, stb. is lehet hypnotizálni . 
Ezekné l pedig t a lán csak nem működik a kép-
zet. Különösen a lovak birnak nagy haj lam-
mal a hypnosisra. Nem kell csak eléjök állni 
s az ál lat szemét r e á n k meresz te tn i s oly 
engedelmes lesz, mint egy bárány . Ez t az 
e l járását éppen egy magya r huszárt iszt , Bal assa 
fedezte fel s haszná l ta is a lovak pa tkolásánál 
s a lka lmazása „bolassiren" név a la t t Ausztriá-
b a n meg is van hagyva a ka tonaságnál . Ezek 
a tények t ehá t ugylátszik mégis a somatikus 
megfe j tésnek jogosul t ságá t is igazolják. 

Mellőzve ezút ta l a távolba ha tás s látás-
n a k , az u. n. te lepathia és clair-voyance-nak 
ké tes tüneményei t megfej teni akaró kisérlete-
ket , a hypnot ismusnak m é g csak gyógytani és 
bűnügyi je letőségéről tesznek egy néhány meg-
jegyzést . 

A hypnot ismusnak gyógyító ereje m a már 
á l t a l ánosan el van ismerve; maga a hírneves 
Kraf t -Ebing is elismeri. Az bizonyos, hogy 
szervi e lvál tozásokat (minő pl. a rák) nem 
gyógyí tha t , mer t csudát n e m művelhe t ; de a 
hypokondrikust , a képzelődő be teget meggyó-
gyí t ja , ha a suggestio u t j án a hypnotizáló 
elhitet i vele, hogy meggyógyul t ; ideges zava-
roknál, liisteriás görcsöknél, dadogásnál , sőt a 
morf ium és alkoholtól származó betegségeknél 
s á l ta lában mindazon bajoknál , a melyek az 
il. n. morális curá t követelik, orvosok állítása 

szerint gyógyít a hypnotikus suggessio. Nem 
rég veszélyes operat ióknál is használ ták elér-
zékteleni tés véget t a liypnotizálást, mig az 
u jabb al tatói szerek azt ki nem szorí tot ták. 

Mert tudnivaló, hogy a hypnotizálás nincs 
minden veszély nélkül a test i egészségre ; 
k i fá rasz t ja az idegrendszer t és a tes tnek egész 
organismusát , az ar ra ha j l ammal biró egyén-
ben histeriat, ismétlés esetében alvajárást is 
idézhet elő, sőt a mint Sa lamon El lának isme-
retes esete bizonyítja, örökre el is a ludhatni 
tőle. Azér t hypnot ikus kísérleteket s muta tvá-
nyoka t a tudományos czélnak kivételével csak 
hatósági engedélyl}Tel lehet ta r tani . A m. k. 
belügyminis ternek 1894. decz. 19. k iadot t s 
pénzbírság és bör tönbünte tésse l sanctionált 
rendele te szerint csak orvos h ipno t i zá lha t 
s csak gyógyítás czéljából s az csak illetőnek 
vagy lia kiskorú, gyámjának beleegyezésével s 
3 személy jelenlétében. 

S valóban lia az élet s egészségre esetleg 
veszélyessé válható jel lege mel le t t tekinte tbe 
vesszük az erkölcsi veszélyeket is, a melyek-
nek a hypnot izá l t kitéve lehet, e rendelet 
nagyoliis indokolt , va lamint a kath. egyháznak 
is óvó ti lalma, a melyet az u. n. magnet izá-
lás ellen s igy közvetve a vele teljesen azonos 
hypnot izálás ellen is kiadott . 

A hypnot izál t ugyanis, mint lá t tuk, telje-
sen elveszti cselekvési szabadságát , lelkiis-
meret i ön tuda tá t , érzelmi képességét, sa já t 
személyiségét, t ehá t I s tennek éppen azon leg-
magasz tosabb adományai t , melyek az összes 
emberi cselekedetek a lapjá t képezik. A hypno-
t izál t tel jesen a hypnotizáló ha t a lmában van, 
sőt a ra jongásig ragaszkodik hozzá. E hely-
zet te l a rossz akara t s szenvedély könnyen 
visszaélhet. Számos eset van rá, liogy a hyp-
notizáló a te l jesen védtelen l iypnotizált tal 
bűn t e t t e t követe t t el vagy vi te te t t végbe vagy 
a hypnosis á l lapotában vagy az u. n. halasztó 
sugallás által, későbbi időben. 

A kérdésben különben, amint a dolgok 
m a állnak, a tudomány sem mondta még ki 
utolsó szavát , ismeri a tényeket , a hatásokat , 
a melyek érzékei alá esnek, de e hatások és 
je lenségek okait tekintve még most is csak 
tapogatózik s a jövőtől vár ja a teljes magya-
rázato t . Minden kérdés különben, a mely az 
anyagnál fensőbb lélek és szellemi világ fen-
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sőbb regiójába s t i tka iba akar hatolni, a tudo-
mány elveszti lábai alól a biztos t a l a j t s olyan 
mint egy g}^ermek, a ki ot t ül a t enge rpa r ton 
s egy csigahéjjal egy kis edénybe aka r j a kime-
ríteni annak végtelen tömegét , de ime, m é g 
mindig csak meríti . Azér t ime, én is csak 
egy ilyen kis csigahéjjal szo lgá lha t tam e kér-
désben némi csekélységet és hogy többel nem 
kedveskedhet tem, az va lóban éppen nem az 
én jó szándékomon mullot t . 

Scirmaságh Géza. 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 

Dr Farkas Róberttől. 
I. 

Az egyetem alapítása és külső története. 

Intézményeket koreszmék hívnak életre s az 
illető koreszmékben fölnevelkedett férfiak testesí-
tik meg. 

Az Európaszerte megindult ellenreform áczió a 
XVI-ik század végefelé hazánkban is sorompóba szál-
lott a reformáczió térfoglalásainak visszahódítására. 

Szószék és iskola volt a protestantizmus hódító 
fegyvere, — szószék és iskola lett az ellenformáczióé 
is, a mely csakhamar, kivált, hogy Pázmány Péter az 
ország első egyházi méltóságára emelkedett, védelemre 
szorította az uj hitvallást. 

Mikor a nagyszombati egyetemet megnyitották, 
1035. novemberében annak egyik termében Lamormain 
A'ilmos atya, II. Ferdinánd megbízottja, Pázmány Péter 
esztergomi érsek, Lippay György veszprémi püspök és 
kanczellár, Esterházy Miklós nádor és Pálffy Pál 
kamarai elnök szűkebb tanácskozmányt tartottak (nov. 
13.). — Lamormain előadta a király szándékát, a mely 
odairányult, hogy az egyházi szellem íelébresztésére és 
az ifjúság nevelésére s tudományos kiképeztetésére 
papneveldéket és iskolákat alapít. Ez volt a törekvése, 
lelki óhaja már Oláh és Forgách érsekeknek, de külö-
nösen az ő udvarukban növekedett nagynevű utóduknak, 
Pázmány érseknek is. 

Az értekezlet az ö indítványára kimondotta, hogy 
Kassán s még három más városban a jezsuiták vezetése 
alatt tanintézetet állítanak. Ez intézet ellátásának és 
fentartásának a költségeire nézve pedig azt az óhaját 
nyilvánította, hogy a mislyei prépostság javait, amelyek 
20 ezer forintban egyes világiaknak voltak elzálogosítva, 
ki kellene váltani, még pedig olyképpen, hogy a koro-
nára szállott jószágok bizonyos összegért kath. neme-
seknek adományoztatnának. ') 

II. Ferdinánd magáévá tette az értekezlet határo-
zatait és utasította a szepesi kamarát a szükséges 
lépések megtételére, de az ő és Pázmány Péter közbe-
jött halála megakasztotta a terv kivitelét és csak III. 
Ferdinánd király tette a jezsuitákat a mislyei prépost-
ság törvényes birtokosaivá 1643-ban. 

>) Budapesti orsz. lt. Act. Jes. Cassov. f. 10. nr. 33. 

Erről a nagyszabású adományozásról szóló oklevél 
azért is nevezetes, mert ebben van hangsúlyozva először 
Kassán történt letelepedésök czélja és feltétele, hogy 
t. i. iskolát nyitván, a hazai ifjúságot a hitvallásban és. 
egyéb korszerű tudományokban oktassák. r) 

Kassát már földrajzi helyzete északkeleti Magyar-
ország fővárosává tette, de azzá avatták polgárságának 
vagyonossága, Nagy Lajos óta mind messzebb űzött 
kereskedelme és az ország határain tul terjedő össze-
köttetései is. Kassa mint a felsőrészek főkapitányának 
és több hatalmas főúri családnak székhelye, a Bocskay-? 
Bethlen-, Rákóczy- és Thökölyi fölkelésének idején a 
felsővármegyék rendeinek csaknem rendes gyülőhelye r 

természetes és kiválóan fontos középpontja vala a 
politikai és társadalmi életnek és az ezektől mozgatott 
vallási és kulturális érdekeknek. 

Egyházfej ed elmeink éles szeme és őrködő figyelme 
azonnal felismerte Kassának, mint műveltségi czentrum-
nak ezt a rendkívül kedvező és előnyös fekvését s már 
1601-ben letelepítették ottan a jezsuita-rendet, a mely-
nek Pázmány Péter, a gráczi egyetem bölcsészeti tan-
székének hírneves tanára és Némethy Jakab atya volt 
első két kassai tagja. De a Kassán duló vallási zava-
rok miatt nem soká maradhattak. 1606. után néhány 
rendtag visszatért, de a Bethlen-mozgalom idején töb-
ben halálukkal fizették meg bátorságukat. Szivós és 
törhetlen erélyük és néhány főúr pártfogása még két 
izben visszaszólítja ugyan őket, de csak a mislyei pré-
postság adományozása óta ver mélyebb gyökeret Kas-
sán való létük. 

Eddig még lakásra és iskolára alkalmas helyiségük 
sem volt. 1649-ben tehát arra kérik III. Ferdinánd 
királyt, hogy e czélból megfelelő telket bocsásson ren-
delkezésükre. Ferdinánd a generalátus tőszomszédságá-
ban levő királyi házra (domus regia) gondolt, a mely-
hez midőn a tanács, a város tulajdonát képező hátsó 
szegletházakat (domunculas angulares) a csapszékekkel 
együtt felajánlotta, a király Ebersdoríban kelt leve-
lében megköszöni s a város ajánlatát kegyesen elfo-
gadja. s) 

A tervnek ily gondos előkészítése után 1654. 
deczember 29-én bocsátja ki Ferdinánd a királyi házra 
vonatkozó adománylevelet, hogy azt a jezuiták kollé-
gium alapítására fölhasználhassák : ugj^anakkor meg-
küldi az egri káptalannak is az igtató parancsot (man-
datum statutorium).4) Amabban hangsúlyozza, hogy 
„mivel a jezsuita-rend az ifjúságnak a tudományokra 
és szépművészetekre való oktatásában, mindenki véle-
ménye szerint, de főkép a mi hosszas tapasztalásunk 
és tudomásunk szerint mindenkor elismerésre méltó 
buzgalmat tanúsított, úgyszintén a kath. vallás terjesz-
tésében s az istenitisztelet emelésében, valamint a liivek 
lelki üdvének munkálásában is rendíthetetlen kitartás-
sal fáradozott . . . ennélfogva, hogy Kassa városunk-
ban hivatása teljesítésére a jövendőben állandóan és-

2) A kath. iskolaügy Magyarországon. Litt. Auth. fasc. I I . 
169-176 . 

3) Orsz. lt. Act. Jes. Cass. 1651. szeptember 4. 
*) Orsz. lt. Act. Jes. Cass. f. III. nr. 6. 
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•alkalmas székházzal bírjon, a nagyutczán lévő királyi 
házunkat, melyet elődeiknek a kath. vallásért kiontott 
vére is megszentelt, örök birtokjogon adjuk, ajándé-
kozzuk és adományozzuk." 5) 

A rend erre mégis nyitotta a kassai kollégiumot, 
a melynek jövőjét azonban leginkább biztosítá s fölvi-
rágoztatásának főtényezője Kisdy Benedek egri püspök 
nagylelkű alapítványa volt. 

Mielőtt e magasztos tény részleteit előadnék, nem 
lesz érdeketlen e példás életű s ritka műveltségű főpap 
élettörténetét legalább főbb mozzanataiban az olvasóval 
megismertetni. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A herczegprimás X. sz. körlevele — a 

következő gazdag tartalommal jelent meg. Elsőben az 
officiumnak a gör. kath. püspökökhöz intézett vála-
szát adja a vegyes iskolák ügyében. Majd a magyar-
országi lat. és gör. szert. róni. kath. tanítók segély-
alapjának vagyonáról számol be. A XI. sz. körlevél 
pedig a szent atya dicséretéről emlékezik meg, mely-
lyel a sz. Benedek-rendieknek a Gregoriánus ének 
körül kifejtett fáradozásait helyesli; közli még Hegyi 
József és Osvald János plébánosok halálát s az újon-
nan felszenteltek felsorolása után a személyi változá-
sokat adja tudtunkra. Pályázatot hirdet még Bohunicz, 
Osalló-Kürth, Kiliti, Kóspallag, Merőcze, Modertarna 
és Zsály plébániákra s közli az újonnan felvett kispa-
pok névsorát. Az esztergomi érseki kisdedóvónő képző 
intézetbe való felvétel szabályainak előadása után egy 
ministeri rendeletet közöl, végül még néhány elvi 
jelentőségű határozatot tartalmaz. 

Pécs. A „Miasszonyunk"-ról nevezeit női kanonoki 
rend pécsi házának 50 éves jubileuma. — (Vége.) 

I I I . A „ Miasszonyunk"-ről nevezett kolostor felavatási ünne-
pélye Pécsett. 

Az első alapító tagokat maga a b. e. prímás vá-
lasztotta ki Pozsonyban, 5 tanítónő, 2 ujoneznő, 3 
postulans-növendék és 2 laika testvér személyében, kik 
közül még ma is többen élnek. 1851. jun. 30-án indul-
t ak meg az említettek Pozsonyból, Cherrier Miklós 
kanonok, lelkiigazgatójuk vezetése alatt. Budapesten 
Szántófy Antal, prépost-plébános, Mohácson pedig 
Schirgl A. és Jónás József kanonokok fogadták őket 
O Excellenciája, a primás nevében, kinek ugyanakkor 
Pécset t , a székesegyház patrociniuma (védőszentjének 
ünnepe) alkalmából magas és előkelő vendégei voltak: 
Yiale Prela Mihály kárthágói érsek, bécsi nuncius, 
Bartakovics egri érsek, Fogarassy, Strossmayer püspök, 
valamint Girk, későbbi pécsi püspök és más egyház-
nagyok. Kedden, jul. 2-án, déli 12 órakor, nagy nép-
tömeg és a főpásztor, ünnepélyes harangzugás közben 
iogadta az érkező apáczákat, kik az ünnepélyes hála-
adó istentisztelet után a püspöki palotában elfoglalták 
helyeiket. Majd jul. 5-én a pápai nuncius is visszaér-

5) Litt. Autli. f. I. 130-132. 
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kezett Belgrádból, Szendrőből s Diakovárról, a hova 
időközben hivatalos szemlére kirándult, hogj^ az apá-
czák kolostorának nyilvános felavatási ünnepélyén je-
len legyen. Jul. 6-án pedig óriási közönség részvétele 
mellett, mely alkalommal báró Bézsánné mint a főnöknő 
vezetője, Siskovics főispánné, Kövérné, mint Peja-
csevich-Prandau grófné helyettese, Csehné, a helybeli 
parancsnok neje, Hanné, Koronainé, Sauskáné, Eépásné 
Országimé, Scitovskyné, és Grandwohlné, mint a többi 
apáczák védnökei szerepeltek, a püspöki székesegy-
házban a primás ünnepélyes „Veni Sancte"-t tartott, 
majd Haas Mihály dr belvárosi plébános és prépost 
mondott üunepi beszédet, mely után körnienetileg vo-
nult le a közönség, vagy 200 fehérbe öltözött s virágot 
liintő s füzért vivő leányka kíséretében, az uj kolos-
tor-épület elé, hol a primás énekes misét és beszédet 
tartott s a kolostort a clausurával az apáczák lakóhe-
lyéül kijelelte. 

Igy alapíttatott a pécsi női kolostor, melynek 
megalajDÍtási s berendezési költségein kivül emiitett 
nagynevű főpásztor még jövő fenmaradása biztosítására 
40,000 forintot adományozott alapul, melyhez még a 
káptalan tagjai közül többen járultak jelentékeny ado-
mányokkal. 

IV. A „Miasszonyunk" -ról nevezett pécsi női kolostor isko-
láinak bővítése. 

A nőnevelés és tanítás nagy fontossága arra indí-
totta a .helybeli kolostor tanácsát s Nagymélt. dr Du-
lánszky Nándor pécsi püspököt, hogy az addigi sziik 
kerettel szakítva, az apáczák tanító intézetét szélesebb 
alapra fektesse. E végből Kirstein Ágoston pécsi mű-
épitészszel és Schlauch építőmesterrel hatalmas iskola-
épületet emeltetett, mely 70,000 forintba került s a 
városnak egyik elsőrangú monumentuma. Az épület 
1891-ben készült el, s örök emlékül fűződik történeté-
hez, hogy O Felsége I. Ferencz József császár és 
apostoli királyunk, Pécsett időzése alkalmával az épü-
letet meglátogatta s nevét a vendégkönyvbe első 
irta be. 

Nemsokára ünnepélyesen megnyittatott a polgári 
iskola Ő Nmlt. a püspök által 1890. szept. hónap 1-én. 
S azóta a századok köve, mely büszkén tekint a szé-
kesegyház aljából alá, ismét egy emlékkel gazdagodva 
hirdeti a város dicsőségét s a tudományos képeztetés 
és a nőnevelés hathatós előmenetelét ! 

Maga dr Dulánszky Nándor megyés püspök 
10,000 írttal járult az épület létesítéséhez. Adott azon 
kivül a főkáptalan hozzá 9400 frtot, miben Troll Paul 
Ferencz, pápai prelátus ur őméltósága 4000, az idősebb 
tagok 1000, az ifjabbak néhány 100 frttal vannak 
képviselve ! 

1895. évben a kolostor, kizárólag saját erejéből 
és költségein kath, tanítóképző-intézetet is létesített 
az u j épületben, mely azóta folyton fejlődik és gya-
rapodik. 

V. Az intézet szervezete és személyzete. 

Az intézetben jelenleg a következő tanfolyamok 
vannak : a) külső 4 osztályból álló elemi iskola, b) 
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belső 4 osztályból álló elemi iskola, c) külső 4 osztály-
ból álló polgári iskola, d) belső 4 osztályból álló pol-
gári iskola és e) 4 tanfolyamu tanitóképző. 

Tanítónők a polgári és elemi iskolákban: Wojnitzky 
M. Angela, Lippay M. Terézia, a külső polg. III. oszt. 
főnöke, az elemi és polgári iskola felügyelője, Tabelly 
M. Scliolasztika, külső polg. i. II. o. főnöke, Kretchman 
M. Annuntiata, a bennlakó növendékek praefektája, 
Graf M. Alexia, a belső p. i. I., II., a külső p. IV. o. 
főnöke, Klaudtk M. Alojzia, a külső elemi II. o. fő-
nöke, Korbuly M. Viktoria, a külső el. i. IV. o. főnöke, 
Frank M. Paula, a belső polg. isk. III., IV. o. főnöke 
Wéber M. Aquinata, Reis.s M. Bernarda, Mahl M. 
Auguszta a külső polg. i. I. o. főnöke, Mahl M. Hil-
degard, belső elemi iskola I., II. o. főnöke, Németh M. 
Filoména, a külső el. i. III. o. főnöke, Tótli M. Am-
brosia, tanit a külső polgári iskolában, Vörös M. Valeria 
a belső el. i. III., IV. o. főnöke, Illés M. Romana, 
oszt.-tnő a külső el. iskolában, Vörös M. Margit, Somo-
gyi Mária, Angster Elsa, tanit a belső p. iskolában, 
Gritzman Matild, tanit a belső p. iskolában. 

A tanitőnőképző-intézetben : Weisz M. Antónia, II. 
osztály főnöke, Mayer Ignatia, tanitotta a kézimunkát, 
Raab M. Salesia I. o. főnöke, Frank M. Paula, tani-
totta a földrajzi és természetrajzi tárgyakat, Wéber M. 

.Aquinata, III. oszt. főnöke, Szabó M. Xavéria a IV. 
oszt. főnöke. 

VI. A rend pécsi házának eddigi főnöknői. 
Az első főnöknő (1851—1863) Rajkó M. Alojzia. 

A második (1863-1869) a nemrég elhunyt Stefko M. 
Alfonzin. A harmadik (1869—1880) Lamprecht M. Leo-
poldina. A negyedik (1880—1883-ig) Schiceijer M. Ka-
talin jubiláns, kit a ma élő nemzedék tanitás és neve-
lés tekintetében ma is eszményképének tekint. Az 
ötödik főnöknő a ma is e tisztet viselő Brunner M. 
Gabriella, a ki e tisztet 18 éve, harmadszori választás 
után viseli, kinek Isten megérnie engedte e félszáza-
dos ünnepet s a kinek ezen évben ülték 70-ik szüle-
tésnapját. 

Megemlítjük még, hogy az első és harmadik fő-
nöknőt 0 Felsége koronás arany érdemkereszttel tün-
tette ki érdemeikért. 

% 

A ma élő nemzedék között egyetlen egy van, a 
ki a megtelepedésnél jelen vol t : Reitl Nepomucena 
la ica. 

Isten áldása áradjon ki mindnyáj okra ! P. K. 

Róma. A keresztény társadalmi reform és a szent 
atya. — 

Mi katholikusok a századot egy különös hódolat-
tal Krisztus Urunk a világ Megváltójához megkezdtük, 
melyhez a sz. atya 1900. évi november elsejéről kelt 
Tametsi encyklikájával adta meg a jelt s ezáltal hitünk-
nek nyilt kifejezést kölcsönöztünk. A jelenkor meg-
számlálhatlan világmozgató kérdéseinek utolsója és 
döntője csak az egy: Kinek tartjátok Krisztust? Ha e 
kérdés elméletileg és gyakorlatilag helyesen megoldatik 
és alkalmaztatik, akkor a többi — amennyiben a világra 
nézve szükséges, — önönmagától oldatik meg, ellenkező 

esetben a világ összes talányai megoldatlanok marad-
nak s mind jobban összekuszálódnak. Az elméleti helyes 
megoldását már az egyház alapköve, Simon Péter 
Genesareth tavánál szolgálta, s az egyház, azóta Péter 
szellemében működik annak gyakorlati kivitelén a 
világ összes népei és nemzetségei között. S a mint a 
békében és háborúban, a tisztességben és a vértanu-
ságban egyaránt működött, ép ug}^ működik a jelen-
ben is, midőn a világ egy mélyreható társadalmi 
átalakuláson megy át. Az emberi társadalom ujonszer-
vezése ne vitessék keresztül Krisztus szelleme nélkül ! 
ennek megakadályozása szeretettel és minden erejével, 
az képezi a jelenben az egyház óriási munkáját és hősi 
harczát. Es ismét a sz. atya az, ki kalauzolva és ve-
zetve, buzdítva és ihletve az ügy élén áll. 1878. évi 
deczember 28-áról kelt Apostolid muneris encyklikájá-
ban figyelmeztet a szocziálizmus tévelyeire s az abból 
származó veszélyekre; 1891. évi május 15-ről kelt 
Rerum novarum világhírű encyklikájában nagyszerű 
határozott programmot dolgozott ki, melynek alapján 
a világ társadalmi átalakítása egyes egyedül és igazsá-
gosan vihető keresztül, s a melyben a munkaadók és 
munkások jogai és kötelességei igazságosan és világo-
san van körülvonalozva. Es íme ez évi január 18-án 
újólag e fontos tárgyra tér vissza. Katholikus részről 
azóta sok jó és hasznos történt e téren a pápa szelle-
mében. Maguk a nemkatholikusok is dicsérőleg nyilat-
koztak e tekintetben az egyház törekvéseiről. A katho-
likus egyletek bizonyságai állításunknak. Hogy azon-
ban ily mélyreható változásoknál félreértések, hibák 
vagy más emberi gyarlóságok is előfordulhatnak és 
elő is fordultak, könnyen megmagyarázható s valóban 
csodálni való volna, lia elő nem fordultak volna. 

Igy mindenekelőtt megtörtént Belgia és Franczia-
országban, hogy katholikus szocziálpolitikusok a „ke-
resztény szocziálizmus" név alatt oly eszméket terjesz-
tettek, melyek katholikus részről meg sem tarthatók, 
egyik vagy másik magával az egyházi hatósággal is 
ellentétbe jött, mint pl. Daëns a belga abbé. De másutt 
is hasonló nézetek uralkodtak s ha nem is harczoltak 
mindenütt eltérítő eszmék fölött, mégis a puszta név 
miatt folyt fölösleges és káros háború. Ez volt oka 
annak, hogy a sz. atya ez évi 18-áról kelt encykliká-
jában az úgynevezett „keresztény demokrácziá"-ra vo-
natkozólag az egyedül érvényes katholikus eszménye-
ket feltárta, a hamisakat kiküszöbölte ós a katholikus 
szocziálreformmozgalomnak tiszta, érthető utasításokkal 
szolgált. Ennek alapján a keresztény demokrácziát el 
kell választani a szocziáldemokrácziától, mert utóbbi 
csak a materiálismust ismeri, ha mindjárt annak egyik 
vagy másik követője több idealizmust talál abban. Az 
eszme materialisztikus és atheismushoz kell hogy 
vezessen. Továbbá megkülönböztető a keresztény de-
mokráczia a politikaitól. A kereszténység elismer 
minden jogosan fennálló kormányformát, legyen az 
egyeduralom vagy arisztokráczia, köztársaság vagy 
alkotmányos egyeduralom. A szocziális működés-
nek nem szabad politikainak lenni. Mindenekfölött 
arra kell törekedni, hogy minden osztálygyülölet 
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elkerültessék. A szeretet parancsának kell uralkodnia, 
melynek magában kell foglalnia minden embert, min-
den osztályt, minden pályát. Végre a törvényes egy-
házi és világi hatóságnak meg kell adni az ezt meg-
illető tiszteletet és lelkiismeretes engedelmességet. Es 
erre vonatkozólag a sz. atj^a kétszer is figyelmeztet 
arra, hogy a püspöki tekintély megóvandó, s hogy azon 
szin alatt, hogy valami jó előmozdíttassék, nem sza-
bad az egyházi fegyelmet gyöngíteni vagy a Krisztus 
által egyházában rendelt rendet megzavarni. A ki a 
nyilvános életben előforduló tüneményeket figyelemmel 
kisérni szokta, az tudni fogja, mire vonatkoznak Krisz-
tus helytartójának eme utasításai, kiváltképen az utolsó, 
s mik voltak indító okai. A szt. atya csodálatosan tár-
gyilag és kíméletesen ír, vajha követnők őt! —o— 

T A R C Z A , 
Gyémánt- és aranymisés papok a pécsi egyházmegyé-

ben 1901. évben.*) 
A hosszú élet az isteni Gondviselés rendkívüli 

kegyei közé tartozik. A pécsegyházmegyei papság so-
rában jelenleg igen tekintélyes azok száma, kik e te- j 
kmtetben is kiváltságos kegyeltjei a jó Égnek. 310 
áldozár között ugyanis van jelenleg 65, kik a hatvanadik, . 
28-an kik a hetvenedik, 7-en kik a nyolczvanadik életévet 
túlhaladták és egy, ki Isten kegyelméből életének 94. 
évében áll. 

A 70 évet felülmúlott áldozárok között van há-
rom gyémántmisés és tizenkét aranymisés pap. 

A gyémántmisések — és egyúttal az egész dio-
czezis nesztora: Hegyessy (Gruber) László, ki 1807. 
decz. 7-én született Báttaszéken 1830. jul. 2. ordinál-
tatott és 1835-től 1900. végéig — tehát 65 éven át 
— egy helyen, t. i. Hosszu-Hetény községben műkö-
dött mint lelkipásztor. Ő az egyetlen pécsmegyei pap, 
kit még b. e. Király püspök vett fel a papneveldébe. 
Aranymiséjét 1880-ban, gyémántmiséjét pedig 1890-ben 
ünnepelte hivei körében. Aranymiséje alkalmával ki-
neveztetett czimzetes esperessé, — 1899-ben pedig 
czimzetes kanonokká. A jelen év elejétől kezelve jól 
megérdemlett nyugalomba vonult vissza és lelki gyer-
mekei körében — saját birtokán — tölti ritka magas 
életkorának vágnapjait. 

Korra nézve a második gyémántmisés: ssajághi 
dr Csajághy Károly, kiérdemült szászvári esperes-ple-
bános. 1815. okt. 30-án született Bácsban és Pécsett 
végezvén theológiai tanulmányait, miután néhai b. 
•Szepesy Ignácz nagynevű és szentéletii pécsi püspök 
épen a tanév végén (1838. jul. 16.) váratlanul elhalá-
lozott, Kalocsán szenteltetett áldozárrá cum dispensa 
tione papali in anno luctus 1838. decz. 5-én b. e. Girk 
György — a szentéletű és nagykorú Klobusiczky Pé-

*) E czikket — bár a „M. Á."-ban r. ár megjelent ; szerző, 
határozott kérésére azért közöljük, mert több uj adattal szapo- i 
ritotta. A s z e r k 

ter kalocsai érsek segédpüspöke, későbbi pécsi püspök 
által — Duna-Szecskőre rendeltetvén káplánnak, 
ugyanitt mutatta be (Dom. II. Adventus) első sz t 
miséjét a Mindenhatónak b. Gráger Gábor akkori 
duna-szekcsői plébános manuductorsága mellett. 1843-
ban a pécsi papneveldében tanulmányi felügyelővé és 
a morális és pasztorális segédtanárává, 1846-ban pedig 
rendes tanárává neveztetett ki, mint ilyen az egyház-
jogból tudorrá is avattatott fel. — Tizenkét évi hitta-
nárkodása alatt a pécsegyházmegyei papságnak több 
mint 100 tagját avatta be a magasabb egyházi tudo-
mányok titkaiba ; ezeknek nagyobb része azonban már 
sírban nyugszik, az élők között jelenleg 12 aranymi-
sés van (ami bizonynyal nagy ritkaság számba megy) 
ezek közül Troli őmlga is. 1855-ben Szabad-Sz eu t-Ki-
rályra, 1861-ben Babarcra és 1874-ben Szászvárra ne-
veztetett ki plébánossá — időközben lelkipásztori ér-
demeinek elismeréséül 1868-ban szentszéki ülnökké, 
1870-ben, pedig a mohácsi kerület esperes-tanfelügye-
lőjévé lön kinevezve. Megrongált egészsége következ-
tében 1880-ban nyugalomba vonult és Budapestre tette 
át lakását, hol a ferenezvárosi díszes plébániatem-
plomban 1888-ban aranymiséjét, 1898-ban (adv. II. vas.) 
pedig gyémántmiséjét ünnepelte. Magas kora daczára 
állandó jó egészségnek és teljes szellemi épségnek 
örvend, a fővárosi kath. élet nevezetesb mozgalmaiban 
és ünnepségeiben mindenkor tevékeny részt veszen. 

A harmadik gyémántmisés áldozár : Otrokóczy La-
jos, j elenleg is aktiv plébános Berementen, 1818. 
szept. 15. Budapesten született. A gimnáziumot Ung-
várott, a theologiát Pécsett végezvén, b. e. Scitovszki 
akkori pécsi püspök által 1841. márcz. 15-én áldozárrá 
szenteltetett és Baánban és Berementen működött mint 
segédlelkész. 1845-ben az öreg baranyavári plébános, 
a jóizü humoráról most is sokat emlegetett Reiszinger 
Vincze mellé vikáriusnak rendeltetvén, mint ilyen 
1852-ben első monostori plébánossá lőn előléptetve ; — 
1867-ben pedig elnyerte az előnyös javadalmazásu de 
nehéz ahminisztraturáju három nyelvű herementi plébá-
niát, melyet egy káplán segélyével híveinek épülésére 
jelenleg is betölt. 1887-ben Siklós kerületi esperessé, 
1889-ben pedig tb. kanonokká lőn kinevezve. Arany-
miséjét 1891-ben — gyémánt-miséjét pedig a f. évben 
márcz. 19-én tartotta a pécsi székesegyház „Corpus 
Xsti" kápolnájában Troli v. püsp. és nagyprépost 
manuduktorsága mellett. A kerületi papság nevében e 
sorok irója üdvözölte őt ezen ünnepélyes alkalommal 
— kiemelvén különösen az ő tántoríthatatlan hitszilárd-
ságát, erős papi jellemét, nemes szivjóságát, szeplőtelen 
hazafiságát és ritka vendégszeretetét. 

Az aranymisés papok névsora a következő : 
1. Babocsay Pál, czimz. kanonok és kiérdemült 

bodonyi esperes-plebános. Született 1818. nov. 7-én, a 
szatmármegyei Xagy-Károlyban. Mint másodéves jog-
hallgató vétetett föl a pécsi papnövendékek közé és b. 
e. Scitovszky János püspök által szenteltetett föl áldo-
zárrá 1842. julius 24-én. Káplánkodott Magyar-Széken, 
Szegzárdon és Görcsönyben ; 1849-ben nyerte el a 
bodonyi plébániát hol éppen 50 évig, mint buzgó lel-
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iipásztor működött az Urnák szőllejében. Önálló lelki-
pásztorkodásának hosszú ideje alatt több száz reformá-
tus vallású egyén tért vissza a katholikus egyház 
kebelébe. Sokat fáradozott azonkívül a katli. tanügy 
érdekében is, melynek egyik fenkölt szellemű előhar-
czosa és apostola volt. Bokros érdemeinek elismeréseül 
1876-ban kineveztetett kerületi esperessé és tanfelü-
gyelővé ; 1893-ban pedig a pécsi székeskáptalan tb. 
tagjává. 1899-ben nyugalomba vonult és jelenleg Pécsett 
lakik. Aranymiséjét 1892. aug. 28-án tartotta Bodony-
fean hivei körében ; a manuduktori tisztet ifjúkori 
barátja b. Feszti Károly, vál. püspök és káptalan kis-
prépost teljesítette. Babőcsay Pál neve az irodalom 
mezején is kitűnt, ő félszázadon át ügyesen forgatta 
tollát, számtalan talpraesett alkalmi czikkével és egy-
házi beszédeinek két kötetével gazdagítván az egyházi 
irodalmat. Egj^es beszédei a „Pázmány-füzetek"-ben és 
a „Kath. Lelkipásztorában is jelentek meg. 

2. Troli paul. Ferencz, vál. püspök és káptalani 
nagyprépost, Hajóson (Pest. m.) pillantotta meg a nap-
világot 1818. decz. 22. Elemi iskoláit szülőhelyén — a 
gymnáziumot Baján végezve, 1837. aug. 3-án b. Sze-
pegj Ignácz püspök által a pécsegyházmegyei papnö-
vendékek sorába vétetett föl és theologiai tanulmányai-
nak kitűnő sikerrel történt befejezése után 1843. máj. 
12-én áldozárrá szenteltetett b. e. Scitovszki/ János 
akkori pécsi püspök által. Primiciáját Krisztus Urunk 
mennybemenetelének ünnepén szülőföldjén — Hajóson 
tartotta. Mint káplán egy évet Felső-Mindszenten töl-
tött, kettőt Pécsett a Szent Ágostonról czimzett plébá-
niában. 1846. okt. 1-én mint protokolista a püspöki 
udvarhoz került, hol azután fokozatosan, mint szent-
széki jegyző, püspöki titkár, irodaigazgató és oldalka-
nonok 22 évet töltött Girk püspök mellett ennek 
1868. nov. 21. bekövetkezett haláláig, mely az ő életé-
ben is uj fordulatot jelentett, a mennyiben ekkor auli-
kusi pályája véget ért. 1869. őrkanonokká, 1870. czim-
zetes apáttá és éneklőkanonokká léptettetett elő, mely 
utóbbi minőségben Nagy-Mányok község kegyurává is 
lett. 1881-ben a király által kitüntettetett a III. oszt. 
vaskoronarenddel, a reákövetkező évben pedig XIII . 
Leo pápa által házi praelátusává neveztetett és az 
Areas Romania czimű akadémia tagjává avattatott fel ; 
1883-ban a jeruzsálemi sz. sirról nevezett lovagrend 
csillagos érdemkeresztjét nyerte. 1884-ben apostoli 
protonotiárius czimmel, 1888-ban pedig „pro Ecclesia 
et Pontifice" arany érdemkereszttel ion kitüntetve, 
mig végre 1893-ban trebinjei vál. püspöknek és 1898-
ban püspöki lielynöknek neveztetett. Nemeslelküsége 
és bőkezűsége országszerte ismeretesek. Gyors egymás 
utánban nagyszerű alapítványokkal lepte meg a vilá-
got és jótékony adományaival halhatatlanná tette ne-
vét a pécsi egyházmegye krónikájában. E mellett a 
jóirányu irodalmi és művészeti vállalatok mindenkor 
nagylelkű mecenásra találtak őméltóságában. Aranymi-
séjét bold, iskolatársával, Feszti Károly vál. püspök-
kel egy napon 1893. május hó 14-én ünnepelte a pé-
esi újonnan restaurált székesegyházban bold. Zsinkó 
István apát-kanonok vezetése, a megyei papság és a 

pécsi közönség élénk részvétele mellett. Adja az Ég, 
hogy két év múlva gyémántmiséjének örömjubileumát 
is szerencsésen megülhesse ! 

(Vége köv.) 

KATE. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

(Folytatás.) 

= A Jézus-társasági kalocsai érseki főgymnasium 
negyvenedik Értesítője, 1900/1901. Kalocsa, 1901. , 8-r. 
151 1. — Tartalma : I. Az ásványok és az élet. (Érte-
kezés.) Irta : Tóth Mike s. J . II. Nm. és főt. Császka 
György kalocsai érsek ur aranymiséje szept. 21-én 
1900. Latin és magyar óda Bosty Kálmán s. J. III. 
Adatok az intézet történetéhez. IV. A főgymnasium 
tanári kara. ^Jl t 23 rendes, 1 rendkívüli tanárból. In-
tézeti orvos 2. Y. A tanauyag rövid vázlata. YI. írás-
beli dolgozatok. (Rendkívül ügyes választás, gyönyörű 
tárgyak. Klasztikus ker. kath. nevelés.) VII. Ifjúsági 
körök, a) Kongregácziók. b) Szépirodalmi-rhetorikai 
körök, c) Természettudományi bölcselő kör. d) Nyelvé-
szeti körök, vagyis alsóbb osztályú iskolai akadémiák, 
e) Magán szorgalmi tevékenység, f) Ifjúsági dal- és 
zene körök, g) A nyilvános fellépések sorrendje. VIII. 
A tanszerek gyarapodása. IX. Könyvtár. X. Jótékony-
ság és segélyezés. XI. Ösztön- és segétydijas tanulók. 
Rendkívül nagy szám : 288. XII . Érettségi vizsgálatok. 
Eredmények: 40 tanuló jelentkezett. Mindannyinak 
sikerült, még pedig a magyar i:yelvből 24 jeles, 14 jó, 
4 elégséges, a latinból 19 jeles, 12 jó, 11 elégséges, 
a görögből 15 jeles, 12 jó, 9 elégséges, a németből 20 
jeles, 16 jó, 6 elégséges, a mennyiségtanból 19 jeles, 
14 jó, 6 elégséges eredménynyel. XIII . Érdemsorozat. 
XIV. Statisztikai kimutatás. A tanulók száma volt 511, 
róm. kath. 485, g. kel. 1, ref. 2, ág. 1, izr. 22. 

= A „Miasszonyunk"-ről nevezett szegény iskolanővé-
rek vezetése, alatt álló Temesvár-józsefvárosi r. k. felsőbb 
leányiskola Értesítője az 1900/1901. tanévről. Közli az 
igazgatóság. Temesvár, 1901. 8-r. 65 lap. — Tartal-
ma: I. Munka és munkaszeretet. (Értekezés.) II. Az 
1900/1. tanév története. III. A tanügyi főhatóság és 
tantestület. Az intézet fővédnöke : cserneki és tarkeöi 
Dcsseirfy Sándor v. b. t. tanácsos megyés püspök. Min. 
biztos : Dr Gerevics Emil, igazgató : Dr Engely János, 
utóbb : Patzner István szsz. ü. A tantestület az intézet 
A) osztályaiban 18, B) osztályaiban 11. IV. Tanan}rag. 
V. A használt tankönyvek jegyzéke. VI. A: tanulók 
névsora. VII. Statisztikai adatok. Volt összesen 269, és 
pedig róm. kath. 207, g. kath. 2, g. kel. 13, ág. 4, ref. 
8. izr. 35. VIII. Szertárak. IX. Az ifjúsági könyvtárak 
gyarapodása. X. A jövő tanévre szóló értesítés. XI. 
Internátus. 

= A pannonhalmi szent-Benedek-rend pápai kath. 
gymnasiumának Értesítője az 1900 1. isk. évről. Közzé-
teszi Pető Menyhért igazgató. Pápa, 1901. 8-r. 66 lap. 
— Tartalma: I. Néhány szó az élősködő állatokról. 
(Értek.) Dr Horváth Czézártól. II. Adatok a Szent-Be-
nedek-Rend pápai gymasiumának történetéhez, a) Ta-
nári testület : Állt 7 sz. B. r. és 1 világi tagból, b) A 
tanítás terve, c) Segélyezés, d) Nevezetesebb felsőbb 
rendeletek, e) A tanítás eszközeinek gyarapodása, f) 
Értesítés áz iskoláról, g) Érdemsorozat, h) Statisztikai 
adatok. Volt összesen 159 tanuló, róm. kath. 128, ág. 
3, izr. 28. ' (Folytatjuk.) 
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I R O D A L O M . 

— Irodalmi pályázat. A sz. beszéd-, irás emelése 
érdekében buzdítva az elért siker által a Jó Pásztor 
szerkesztősége károm szent beszéd megírására liivja 
fel az érdeklődők figyelmét. I. Szeplőtelenül fogantatott 
Szűz ünnepére sz. beszéd, a mely az ünnep dogmájá-
nak érintésével morális alapon a Szűziesség követésére 
buzdít. Beküldési határidő október 15. jutalma 40 
korona. II. Karácsony napjára. Kidolgozható tetszés 
szerinti konveniens théma. Határidő október 15. Jutalma 
40 kor. III. Husvétvasárnapra. Tetszésszerinti théma 
kidolgozása az ünnepi sz. evangelium alapján. Határ-
idő november 15. Jutalma 40 kor. Pályázhat bárki. A 
sz. beszédirás törvényeinek megfelelő dolgozatok vétet-
nek figyelembe. Idézeteknél a forrás helye fölemlítendő. 
Terjedelem 5 — 6 oldal nyomtatásban. A sz. beszédek 
idegen kézzel leírva jeligés levélke kíséretében a határ-
időben küldendők. A nyertes és dicsérettel kitüntetett 
sz. beszédek közlésének jogát fenntartja magának a 
szerkesztő. Műfordítások is pályázatra bocsáttatnak, 
de ezt ki kell tüntetni a szt. beszéden. A be nem vált 
szt. beszédek a jelige megnevezésével bérmentve — 
kívánatra — visszaküldetnek. Az eredmény a határ-
idő letelte után két héttel a Jó Pásztor legközelebb1 

füzetében közöltetik. 

VEGYESEK. 
— Romána! magyar hitfeleink érdekében. Buka-

restben a szt. József-székesegyház melletti fiúnevelő-
intézet szeptember hó kezdetével egy uj iskolai évbe 
lép. Ekkor történnek a nevezett intézetbe való ujabb 
fölvételek is. Mivel a bukaresti fő egyházmegyének ösz-
szes hitközségeiben a magyarok képezik a katholicziz-
mus zömét s mindeddig még kevés olyan pap van, ki 
magyarul ért és beszél ez okból a nevezett intézet 
magyarul beszélő gyermekeket is óhajt fölvenni, hogy 
a jövőben az eleddig érzett szükségleten segítsen. A 
bukaresti fiu- és egyúttal papnevelő-intézet a tridenti 
szt. zsinat előírása szerint van berendezve s tulajdon-
képpen az a czélja, hogy a főegyházmegye részére 
papokat és pedig misszionáris papokat neveljen. Éppen 
azért csak olyan ifjak vehetők föl, kik jó katholikus 
családból származnak, jámborsággal és tehetséggel iga-
zolják az egyházi pályára való hivatottságukat s arra 
kedvvel és szeretettel lépnek. Az ifjaknak a német 
nyelvben is jártasoknak kell lenniök. Az intézet tanító-
testülete világi és szt. Benedek-rendi áldozó papokból 
áll ; Hornstein érsek ez utóbbiakra bízta a mult év 
folyamán az intézet vezetését. Ha az egyházmegye 
anyagi helyzete nem is teszi az intézetbe való felvé-
telt és az abban való ellátást egészen ingyenesen lehe-
tővé, mégis a fizetendő dijak oly csekélyek, hogy ke-
vésbé módos szülök is képesek a kiadásokat födözni. 
Esetleges jelentkezések az intézet igazgatójához. P. 

Raymund 0 . S. B. (Bukarest, Strada Fontánei 15.) in-
tézendők, ki bármikor készséggel ad ez ügyben köze-
lebbi felvilágosítást és útbaigazítást. 

— Katholikusok az angol parlamentben. Az an-
gol katholikusoknak az angol alsó- és felsőházban 
való részvétele folyton változatlan. Ha csak egy angol 
katholikus is — eltekintve az írektől — helyet foglal 
a parlament padjain, már is feltűnést kelt. Egy ember-
öltő előtt valóságos kuriózum számba ment, midőn egy 
katholikns ur, Jermingham, helyet foglalt az alsóház 
padjain. Sokáig maradt egyedül, míg végre hozzákerül 
de Lisle, hogy a „közönségesek" társaságában helyet 
foglaljon. Midőn azután két katholikus ügyész Matlie-
ros Henrik és Russel Károly jutottak be a parlament-
be, valósággal megijedtek a protestánsok, mert a két 
férfiú már akkor is igen híres ember volt. A jelenlegi 
angol alsóházban csak öt angol katholikus van, kik 
között említendő a Norfolk herczegének öcscse Talbot 
Edmond lord és unokája Fitzolan Hope, továbbá John 
Austin említendők. A felsőházban a katholikus peerek 
száma negyven, azok között olyan előkelő nevekkel 
találkozunk mint lord Acton, lord Denbigh, lord Bram-
pton, lord Petre, lord Landaff és lord Ripon. Ezek 
közül lord Brampsten és lord Ripon konvertiták. 

(Oss. Horn) 
— A pápa háztartása. Ismeretes dolog, hogy XHL 

Leo pápa nagy ritkán hiv ebédre vendégeket. Ha kül-
földi vendégek vagy diplomaták tisztelegnek a pápai 
udvarnál, ezek Rampolla bibornoknál hivatalosak, aki 
fényes estély eket és ebédeket rendez tiszteletükre. A 
pápa asztalánál feltétlen mértékletesség a jelszó. XIIL 
Leo napjában egyszer étkezik. I X Pius és XH. Leo. 
ugyanezt cselekedték s Pius pápa ebédre 5 koronát 
sem költött naponkint. Egy püspök egyszer megkér-
dezte, hogy miért takarékoskodik ennyire. 

— Gyűlölöm a felesleges fényűzést ! — szólt a 
pápa. — Megnyugtat az a tudat, hogy 5 lirám min-
dennap lesz ebédre s nem kell redukálnom szükségle-
teim et ! 

XI. Incze pápa akinek magánvagyona 40.000 
tallérnyi évi jövedelmet hajtott, saját szükségleteire 
csak 600 tallért költött évenkint. IV. Hadrián pápa 
minden este 11 aranyat adott főszakácsának, 10-et a 
cselédség eltartásának czéljaira s csak egyet a pápai 
konyha számára. A mértékletesség koszorúja azonban 
X. Inczét illeti, aki mindennap egy líráért ebédelt. A 
pápák ritkán ittak szeszes italt, csak IV. Hadrián 
szerette a jó sört és IV. Pál ivott hébe-hóba nápolyi 
vörös bort. (A.) 

— Zarándoklat Lourdesba. A f. évi aug. 24-én 
főpásztori engedélylyel Pécsről — Kanizsán — Szom-
bathelyen — Sopronon — Bécsen — Innsbruckon és 
a szép Schweiczon át — Lourdesba induló zarándok-
lathoz még mindig fogadtatnak el — aug. 10-ig részt-
vevők a zarándoklat lelki vezetőjénél: Schultz Károly 
esperes-plebános urnái Néniet-Márokon (Baranyam. — 
posta helyben) — Ugyanitt részletes utiprogrammok 
is kaphatók. 

Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. ^s?^} 

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

Budapest, 1901. Nagj' Séndor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus* 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. XII I . Leo pápa a szerzetes rendekhez. — Kassa régi egyeteme. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Szent Margit kápolnája. — Tárcza. Gyémánt- és aranymisés papok a pécsi egyházmegyében 1901. évben. — 
, Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
L E O N E . 

XIII. Leo pápa a szerzetes rendekhez.*) 
Szere te t t fiaim ! 
Üdvözletem és apostoli á ldásom ! 

A szerzetes rendek az apostoli szék sze-
rető gondosságának különös bizonyítékai t min-
dig élvezhették, mind a béke napja iban, mind 
pedig még inkább azon keserű ellenségeske-
dések között , mint a minőket most el lenetek 
indí tot tak. A legnagyobb mér tékben fáj nekünk 
az a sok snlyos bánta lom, melyeket egyes 
nemzeteknél a vezetéstek a la t t álló rendek és 
intézetek ellen elkövettek. Nyög e bán ta lom 
terhe a la t t a szent egyház, nem csak azért , 
mer t jogaiban a legmélyebben meg van sértve, 

*) Most, hogy a lapok annyit foglalkoztak a 
franczia egyesületi törvénynyel s a pápának a szerze-
tes rendekhez irt levelével, közöljük magyar fordítás-
ban magát a levelet. 

h a n e m azér t is, mer t e mia t t tevékenységében; 
nagy ká r t szenved, mer t hiszen t evékenysége 
éppen a világi és a szerzetes papság egyet -
értő közreműködése á l t a l j ö n létre, s a ki pap-
ja i t vagy szerzetesei t m e g t á m a d j a a szeme 
fényét t á m a d j a meg. 

A mi Tőlünk te lhete t t , min t jól tudjátok, , 
nem mulasz to t tunk el semmi módo t sem a n n a k 
megkísérlésére, hogy távol t a r t suk tőletek a 
mél ta t l an üldözést , valamint megóvjuk az 
illető nemze te t a keserű és m e g nem érdemel t 
sorstól. E végből ismétel t a lka lommal védel-
mez tük ügye teke t a vallás, az igazságosság é s 
a czivilizáczió nevében ; de hiába volt remé-
nyünk, hogy e lő ter jesz tésünket figyelembe fog-
j á k venni. Éppen az u tóbbi napokban szente-
sített és h i rde te t t ki a közha ta lom olyan kivé-
teles törvényeket , melyek ellen pár hónappa l 
ezelőt t fö lemel tük szavunkat egy olyan n e m -
zetnél, mely különösen t e rmékeny a szerzetes 
r endekben s mely i ránt mi folytonosan a leg-
bensőbb gondoskodással vol tunk. 

Mi, megemlékezvén legszentebb köteles-
ségeinkről, fenköl t elődeink pe iaa ia ra a legha-
t á rozo t t abban rosszal juk e törvényeket , melyek 
el lenkeznek a természet i joggal , az evange-
l iummal és a fennálló hagyományakkal , h o g y 
egyes emberek szabadon egyesülhetnek olyan 
életmódra, mely m a g á b a n véve is nemcsak fensé-
ges, hanem szentséges is ; melyek e l len té tben 

10 
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ál lanak az egyház abszolút jogával is, hogy 
tel jesen tőle függő szerzetes rendeket alapít-
hasson, melyek az ő isteni küldetésének telje-
sítésében támogassák s melyek különben is 
vallási és polgári tekintetben nagy jótétemé-
nyeke t gyakorolnak. Es főképpen ama nemes 
nemzetnek szolgálnak különös előnyére. 

Legbensőbb ösztönünknek engedelmes-
kedve, fel tárjuk előttetek atyai szivünket azzal 
s z óhajtással, hogy vigasztalást nyuj tsunk 
nektek és épp ugy vigasztalást nyer jünk tőle-
tek, egyszersmind azzal a szándékkal, hogy 
megfelelő ú tmuta tásban részesítsünk bennete-
ket , hogy annál ál lhatatosabban tar tsa tok ki 
megpróbál ta tásotokban és ebből annál gazda-
gabb érdemeket szerezzetek Isten és emberek 
előtt . A hitből eredő sok vigasztalás között 
gondol ja tok szeretett fiaim Krisztus Jézus 
ünnepétyes szavaira : Beati estis, quum male-
dixerint vobis, et persecuti vos fuerínt et. 
dixerint omne malum adversum vos meti-
entientes, propter me (Máté 5. 11.); igen, ha 
szidalmaznak, rágalmaznak, gyötörnek benne-
teke t „érettem", boldogok lesztek. 

Maga a sajnálatos valóság eléggé megmu-
ta t ja , mennyire igyekeznek ürügyeket kitalálni, 
hog}' elnyomjanak benneteket . Ennek igazi oka 
a világ halálos gyűlölete „Isten országa" ellen, 
mely a katholikus egyház ; és az igazi szándék 
a r ra irányul, hogy miképpen lenne lehetséges 
a társadalom kebléből Krisztusnak üdvös és 

jó t ékony javitó hatását száműzni. 
Mindenki tud ja azt, hogy Isten országá-

n a k kiválasztottjai a mindkét nembeli szerze-
tesek ; mert ők azok, a kik leginkább kifeje-
zésre ju t t a t j ák Jézus Krisztus önmegtagadó 
lemondását és szellemét, a kik az evangeliumi 
tanácsok szemmel tar tásával a keresztény 
•erényeket a tökéletesség magaslatára emelni 
igyekeznek, s a kik az egyháznak mindenféle 
módon hatalmas támogatás t nyúj tanak. Es 
azér t nem csoda, hogy, mint más időkben is, 
éppen ő ellenük dühöng mindenféle bűnös 
•cselszövénynyel a „világ országa", különösen 
pedig az a része, mely a legszorosabban van 
nz „ezen világ fejedelméhez" lánczolva s szol-
ga i lag engedelmeskedik neki. Nagyon is ural-
kodik terveiben a szerzetesek elűzése és kiir-
tása, mint alkalmas eszköze annak, hogy a 
katholikus nemzeteknek Jézus Krisztustól való 
elpártolását előmozdítsák. Ha ez azonban igy 

van, akkor teljes igazsággal mondhat juk róla-
tok : „boldogok vagytok" ; mert csak azért 
néznek rátok kajánul és üldöznek benneteket, 
mivel Krisztust követve, választot tátok szaba-
don életmódotokat. Ha követnétek a világ-
elveit és vágyait, akkor legkevésbbé sem hábor-
gatna bernieteket, sőt elhalmozna kegyeivel: 
„Si de mundo fuissetis, mundus quod suum 
erat diligeret ;" mivel azonban vele ellentétben 
haladtok, ellenségesség és háborgatás a része-
tek : Quia de mundo non estis, propterea odit 
vos mundus" (Ján. XV, 19.) Megjövendölte 
ezt maga Krisztus, azért leli kedvét bennetek 
és annál jobban szeret titeket, mentül inkább 
lát ja , hogy hozzá vagytok hasonlók az igaz-
ságért való szenvedésben. Es ti „communican-
tes Christi passionibus, gaudete" (Péter I. 4, 
13); törekedtek azon nagy férfiak erényeire, 
a kik „ibant gaudentes a conspectu concilii, 
quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu 
contumeliam pati." (Apóst. Csel. V., 41.) 

E dicsőségben, mely a lelkiismeret bizony-
ságától ered, egyesülnek az összes jók áldó 
kívánságai, noha nem kerestétek ezeket. Ezek, 
a kik -valóban aggódnak az összes emberiség-
békéjéért és jólétéért, bizonykodnak, hogy nincs 
t iszteletre méltóbb, hazájá t jobban szerető és 
hasznosabb polgár, mint a szerzetes rendek 
tagjai , s reszketnek attól a veszedelemtől, 
hogy veletek igen sok becses előnyt fognak 
elveszíteni. Igen sok szükséget szenvedő, elha-
gyott, szerencsétlen emberi lény van, a kik-
nek javára csodálatos értelemmel és szeretet-
tel különböző intézeteket vezettek és gyámo-
líttotok. Vannak családapák, a kik midőn 
gyermekeiket rátok bizzák, meg vannak 
nyugodva az iránt, hogy vallásos és erkölcsi 
nevelésük rendben lesz ; hiszen talán soha sem 
volt nagyobb szükség, mint most, az egészsé-
ges, derekas, erényes nevelésre. I t t vannak a 
lelkészkedő papok, a kik bennetek fontos és 
fárasztó munkájukban legjobb segítőiket bírják. 
Van mindenféle rendű ember, a ki a nagy 
romlás korában vezetőt és jóravaló serkentőt 
keresnek s azért a ti példátok erejéből merí-
tenek tanácsot. Vannak azután főpásztorok, a 
kik bizalmukkal tisztelnek meg benneteket, a. 
fiatal papság tapasztal t mestereiül tekintenek 
és „a nép testvéreinek" igazi barát jaképpen 
ismernek benneteket, a kik értük imádkoznak 
és áldozatokat hoznak. 



II. Félév. 10. sz. RELIGIO. 75 

De senki sem tudja jobban becsülni a szer-
zetes rendek kitűnő érdemeit mint Mi, a kik 
e szék magasságából letekintve, az egész egy-
ház szükségletei fölött ta r tozunk őrködni. 
Erről más i ratainkban már különös említést 
te t tünk. Most elég megdicsérnünk azt a rend-
kívüli buzgalmat, a mely készségessé teszi 
őket, hogy megfeleljenek Jézus Krisztus hely-
tar tója intelmeinek, sőt óhaj tásainak is, bár-
mit keljen tenni a kereszténység és a czivili-
záczió hasznára, bármely műveletlen vidéken, 
a legvégtelenebb szenvedések és életkoczkáz-
ta tas között, mint azt több szerzetes dicsősé-
gesen bebizonyította az utóbbi kinai zavarok-
ban. És ha hosszú pápaságunk legdrágább 
emlékei közé számítjuk, hogy tekintélyünkkel 
Istennek nem kevés szolgáját emeltük föl az 
oltár diszéül, éppen oly örömmel emlékezünk 
meg arról, hogy nagyobbrészük rendi intéze-
tek alapítói vagy tagjai voltak. 

(Vége köv.) 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 

Dr Farkas Róberttől. 
(Folytatás.) 

Kiscly Benedek született 1698-ban Szécsényben, 
Nógrádmegyében, középsorsu szülőktől. Miután közép-
iskolai tanulmányait itthon kitűnő eredménynyel elvé-
gezte, az esztergomi főegyházmegye növendékpapjai 
közé lépett, liol elöljárói felismervén tehetségét, maga-
sabb kiképeztetése czéljából Rómába, a kollégium 
germaníco-hungaricumba külclötték a bölcsészeti és 
hittudományi tanszakok befejezésére. Kisdy, mint az 
intézet egyik legképzettebb növendéke került haza 
egyházmegyéjébe s Pázmány Péter, a választásában 
mindig szerencsés bíboros érsek, az ifjú papot udvari 
káplánul alkalmazta maga mellett. I t t tanulta ő az 
apostoli fő érsek ragyogó szellemnagyságát teljes fen-
ségében közelebbről ismerni és csodálni, kit példány-
képül tűzött maga elébe egész élete pályáján keresz-
tül. Ezért nem leié nyugalmát a főmegye székhelyén, 
hanem vallásos buzgalma kivágyakozott a lelkészet 
gyakorlati terére. Először Püspökiben, majd Selyén 
nyílt ernyedetlen munkásságának alkalma az akkor 
szerfelett terhes egyházi hivatal gyakorlására. Hatásos 
működését fényesen igazolja az, hogy a mindkét he-
lyen túlnyomó ellenhitüek seregéből többeket vezérelt 
vissza az egyház kebelébe. 

Áldásos működését a közfigyelem épp ugy kisérte, 
mint ahogy érdemeit érseke méltányolta s gyors elő-
léptetés által jutalmazta. Igy történt, hogy előbb po-
zsonyi, majd esztergomi kanonokká neveztetvén, ma-
gas tudományossága s szeplőtlen erényeiért ez utóbbi 
főkáptalanban a sz. Györgyről nevezett prépostsággal 

lőn kitüntetve : végre Lósy Imre, akkori főérsek nevé-
ben a nagy terjedelmű esztergomi egyházmegyét, mint 
annak bizalmával megtisztelt helyettes, bölcsen kor-
mányozta. 

A hazai s egyházi törvényekben való alapos jár -
tassága, valamint erényes élete a méltóságok különféle= 
fokaira emelték őt : előbb honti főesperessé, majd 1638-
ban a bold. Szűzről nevezett hatvani préposttá s köz-
megegyezéssel a magyarországi püspöki kar végrende-
leteinek végrehajtójává neveztetett'; s minthogy neve 
országszerte nagy tiszteletben állott, a királynak is-
csakhamar kegyeltjévé lőn. Ebből lesz érthető, miért 
találjuk őt néhány év leforgása alatt a szerémi (1644),. 
a nagyváradi s egri püspöki székeken. A szerémit két 
év múlva már a nagyváradival váltotta fel, 1646 ápri-
lis 21-én. A következő évben Pozsonyban tartott or-
szággyűlés jegyzőkönyve többször kitünőleg emlékezik 
Kisdy Benedekről, mint olyanról, ki az Ausztria, Stá-
jer és Magyarország közt fenforgott határkérdések 
elintézésére kinevezett országos bizottságnak tagja volt. 
Egyszersmind az oktávás törvényszéken is bírás-
kodott. 

A közügyek terén kifejtett fáradhatatlan szerep-
léseért III. Ferdinánd király őt 1648. febr. 2-án az 
egri püspökséggel, kir. tanácsosi czimmel s Heves és-
Szolnokmegye örökös főispáni méltóságával tisztelte 
meg. Diszes állásának ezen ujabb s legvégső fokán7 

legfőbb gondja volt az országgyűlésen szorgalmazni, 
hogy az egri káptalan Jászóról, — hová az 1613-iki 
országgyűlés 3-ik t. c. (Lex (III. 1613.) értelmében 
költözött — részint nagyobb biztonság, részint széle-
sebb működési tér nyerése czéljából Kassára helyez-
tessék át.1) Fáradozásai e tekintetben is sikert arattak,, 
mert a káptalan 1650-ben valóban át is költözött; az 
istenitisztelet gyakorlására a Ferencz-rendiek templo-
mának egy részét nyervén, hol a buzgó főpap egy 
diszes nagy oltárt emeltetett s 1657-ben művészileg 
végkép befejeztetett. 

Ugyanezen év Kassára, sőt egész Magyarországra 
nézve örökre emlékezetes lőn, a lelkes főpap nagy-
szerű áldozata által, melylyel a máris virágzó kath. 
iskolát egyetemi rangra emelte. A nagyszombati egye-
tem halhatatlan alapitója, Pázmány Péternek nyom-
dokain vetette meg a kassai főiskola alapját, hogy a 
kath. vallással ellenkező tanoknak s a hitszakadásnak 
itt s általán egész felső Magyarországon határt vessen. 
— Már Pázmány Péter éles szeme felismeré a hely 
kulturális fontosságát, foglalkozott is azon eszmével, 
hogy Kassán akadémiát kellene állítani, valószínű 
azonban, hogy a biztosság tekintetéből előbb valónak 
tartotta az első főiskolát Nagyszombatban létesíteni. 
További terveinek kivitelében a halál megakadályozván, 
azok valósítását Kisdy Benedekre, mint régi kedves 
emberére hagyta.?:) 

Kisdy Benedek öröklött magasztos feladatának a 
hozzá méltó buzgósággal felelt meg. Es lia Pázmány 

') Decret , I I I . Art . X X X V I I I . anni 1649. 
2) V. ö. Schmidt Episc. Agriens. Tom. I I I . 251—266. 1. é s 

Magyar Sión 1863. II . f. 110-115. 1. 
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nagyszombati alkotása következményeiben s a későbbi 
•fejleményekkel maradandóbb és jelentékenyebb lett is 
a kassai főiskolánál, azért Kisdynek az egyház és a 
liazai közművelődés iránt szerzett érdeme sem kevésbbé 
méltó az utókor hálás elismerésére. 

Az alapitó oklevél3) szerint, Kisdy a Jézus-Társa-
ság kassai kollégiumának 40,000 tallért, vagyis 60 ezer 
í r t készpénzt adományoz avégre, hogy a jezsuita-rend 
•constitutioi értelmében szervezett akadémia, azaz Stu-
dium generale állittassék Kassán. 

Az alapitó okmányban a tanfolyamokat, tanárok 
«zámát, akadémiai vizsgálatokat s fokozatok adományo-
zását egészen Pázmánynak a nagyszombati egyetemre 
vonatkozó alapitó levelével egyezőleg határozza meg. 
Ö is kíván három évi bölcsészeti tanfolyamot, az ethi-
kának és mathematikának előadásával ; továbbá theo-
lógiai tanfolyamot az egyes tárgyakra kijelölt hat ta-
nárral. Az akadémiai fokozatokra való előléptetést 
-egyéb akadémiáknál szokásos módon kivánja kieszkö-
zölni, mint alább az intézet beltörténetében látandjuk. 

Innen kezdve az okmány szentesítésére s terveink 
foganatosítására való törekvés foglalja el Kisdynek 
minden idejét és igyekezetét. 

Első dolga volt ugyanis tisztába jönni a felség-
gel, az alapításnak ugy erkölcsi, mint anyagi oldala 
iránt. I. Lipóthoz intézett levelében előadja, hogy 
mióta csekély személye az egri püspöki méltóságra 
emeltetett , folyvást azon tűnődött, miképpen teljesít-
hetné főpásztori hivatását legüdvösebben arra nézve» 
hogy Magyarország felső részeiben az elnyomott kath. 
vallás ügyét fölsegíthetné és sikeresen előmozdíthatná ; 
s arra a megállapodásra jutott, hogy mi sem volna 
czélszerűbb és hathatósabb, mintha Kassa városában a 
jezsuiták által vezetett „Universitas Studiorum" alapít-
tatnék, melyben ugj* magyar hazánk, mint egyházunk 
javára tanult és alkalmas egyének képeztetnének. E 
város mondja tovább — hazánkra nézve mintegy 
aj taja és kulcsa lévén minden jónak és rossznak, már 
a boldogemlékű Pázmány bíborosnak is kedvencz terve 
volt itt egy főiskolát felállítani, de a halál által meg-
akadályoztatván, reá méltatlanra hagyta annak valósí-
tását. Alázatosan esedezik tehát a felségnél, hogy a 
III . Ferdinánd idejében kezdeményezett ezen üdvös 
alapítványát királyi hatalmánál fogva helybenhagyni, 
megerősíteni s más akadémiák kiváltságaival felruházni 
méltóztassék. Ily intézet alapítására a Jézus-társaság-
nak felajánlott csekély tehetsége szerint 40.000 tallért, 
melyből 30.000-et immár tényleg kezeikhez is jut tatot t ; 
a többi lf\000-et pedig kilátásba helyezte, ha az 
1647-ik évtől neki a Tiszántúli dézsmákból törvényesen 
járó jövedelmet a kir. kamarától megkaphatja. Erre 
nézve ma is kéri a felséget, utasítaná az illető hivatalt 
az összeg megtérítésére, hog}7 a jezsuiták a maguk és 
intézetük érdekeinek megfelelően mielőbb fölhasznál-
hassák. 4) 

Másodsorban érintkezésbe kellett lépnie a jezsuita 
3) Lit. Auth. fasc. I. 27—80. 1. Ered. a jászói orsz. levél-

•t árban. 
4) Orsz. It. Act. Jess. Cass. f. 1. nr. 5. 

provincziálissal, ki nemcsak az intézet szervezésében, 
tanerők előállításában s egyéb fontos kérdések elinté-
zésében lehetett segítségére, hanem az egész dolog 
mielőbbi foganatosításában is, mi kitűnik a provincziá-
lisnak Kisdyhez irt válaszából: „. . . rendem tagjaival 
együtt egész tisztelettel engedelmeskedem méltóságod 
parancsainak, hogy a legalkalmasabb uton-módon tör-
ténjék mindaz, mit méltóságod jogosan kiván. . . . Az 
úgynevezett aranybulla azonban alig lesz kieszközöl-
hető addig, mig maga az alapító-oklevél föl nem ter-
jesztetik s illetőleg az Akadémia alapítása ő felségétől 
helyben nem hagyatik" stb.5) 

Lipót király junius 14-iki kelettel válaszol Kisdy 
levelére: „. . . Örömmel vettünk tudomást némely 
híveinktől és tisztelendőséged által felségünkhöz benyúj-
tott folyamodásából, azon ájtatos és valóban főpásztori 
buzgóságodról, hogy saját költségeden Kassa kir. váro-
sunkban „Akadémiát" vagyis „Studium Generalet" 
alapítani óhajtanál. Nincs senki, a ki ne méltányolná 
az abból remélhető áldást ugy az ország általános 
érdekeire, mint az egyházra és a hivek lelki üdvére 
nézve kivált a jelen idők körülményei között. S mivel 
ugy értesülünk, hogy közhasznú műved létesítéséhez 
30.000 tallért már le is tettél, de még bizonyos tiszán-
túli dézsmajövedelem után a kamarától járandó 15.000-
re volna szükséged, — az ügy pontos megvizsgálása 
után, mihelyt nekünk utat-módot nyújtasz, késznek 
nyilatkozunk az említett összeget megtéríteni ; arról is 
meg lévén győződve, hogy tisztelendőségednek lesznek 
reá eszközei, melyekkel az ország mai nehéz viszonyai 
között az alapítvány hiányait és akadályait ismeretes 
főpásztori buzgalmadnál fogva saját költségeden fogod 
pótolni, illetőleg eltávolítani." 6) 

A császár-királyt azonban jóidéig a birodalom s 
Erdély ügyei foglalván el, Kisdynek még sok fáradsá-
gába került alkotásához a szentesítést kieszközölni. Ez 
alatt volt ideje, hogy az először megszerkesztett alapí-
tólevél némely részleteit megváltoztassa, hogy az a 
rend elöljárói által még a megerősítés előtt elfogadtat-
ván, mintegy kiigazított (második) alapítólevél lásson 
napvilágot. Ebben a következő feltételeket hangsú-
lyozza : 

1. Az alapítványnak ő felségénél levő 15.000 frt. 
illetőleg 10.000 tallér hiányát maga a rend tartozzék 
szorgalmazni és kieszközölni ő felségénél, mely össze-
get a király is elösmervén, késznek nyilatkozott meg-
téríteni, mihelyest arra nézve neki oly javaslatot nyúj-
tanak be, mely az ország jövedelmeinek csorbításával 
nincs összekötve. 

2. Mivel az első alapítólevélben az volt kitéve, 
hogy Kisdy szükség esetén az egész alapítási összeg 
kamatait a maga részére fentarthatja, e részleteket 
most hajlandó oda módosítani, hogy e biztosíték az 
okmányból kihagyassék. Ugy is történt. 

3. O felségének azon levelét, melyben a 15.000 
frt. fizetési kötelezettségét elismeri, az alapító átadván 
a kassai rektornak s igy magának a Jézus-társaságnak : 

5) Orsz. lt. Act. Jes. Cass. 1659. Sopronii 6. april. 
Orsz. lt. Act. Jes. Cass. f. I. nr. 7. 
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ugy értelmeztessék, mintha azon összeg már tényleg 
át is adatott volna. Ennélfogva kívánja, hogy az u j 
bullában 40,000 tallér, vagyis 60,000 frt letéti összeg 
szerepeljen. 

4. Az első oklevél szerint nem az alapítót, hanem 
a Jézus-társaságot illeti az aranybullának és a többi 
egyetemi jelvények gondozásának kötelme"; kivéve a 
kormánypálczát, melyet miként azelőtt, ugy most is az 
alapító vállalt magára. — Továbbá az alapítólevélnek 
még csak azon részletén kívánt változtatni, melyben 
a jezsuitáknak Kassáról való hosszas távolmaradásá-
ról s ez esetben a jövedelem felosztásáról van em-
lítés téve ; hozzáadni kívánja t. i., hogy az atyák 
és alumnusaik között a felosztás „egyenlő módon" tör-
ténjék. 7) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Szent Margit kápolnája. — A sz. margit-

szigeti fürdő-vendégek körében nemes irányú mozga-
lom indult meg, mely arra irányúi, hogy a sz. Margit-
sziget gyönyörű parkjában, jobbra a híd lejáratától, 
szent Margitnak, IV. Béla király szentéletü leányának 
szobrot vagy más emléket állítsanak. 

Dr Oit Ádám plébánosnak szívességéből — mint 
a kihez a Margitsziget egyházilag tartozik — a buda-
pest-ujlaki plébánia templom okmánytárából czélszerű-
nek tartjuk a következőket közzétenni most, midőn a 
napilapok, mind foglalkoztak többé-kevésbé a szent 
Margitszigettel. 

„Ezen szigetet a történészek Nyulak-szigetének, 
közönségesen pedig széltében-hosszában Margitsziget-
nek nevezzük, mivel IV. Béla, magyar király leánya, 
Margit, a prédikátorok rendjéből, ragyogó ártatlansá-
gával és tündöklő életszentséggel szentelte meg e 
helyet. 

Ezen a Margitszigeten nagyobb épületek nyomai 
találhatók föl. P. Schier Xistus (sz. Ágoston remete-
rendjéből) „Buda Sacra" czimű művében azt állítja, 
hogy az egyik a prémontreiek lakása volt, (a kik után 
a czisztercziek jöttek oda), a másikban sz. Ferencz 
kisebb rendje (minorita) lakott. 

A régi romok közt föltűnik a sz. Szűz templomá-
nak romja, a mely templomot a íönt említett IV. Béla 
király építtette föl 125'2. a tisztelendő Szüzek szom-
szédos kolostorával együtt és a boldogságos sz. Szűz-
nek ajánlotta föl. Még fönmaradtak ezen templom 
hajójából a magas falak is, úgyszintén a homlokzat és 
oldalt a homlokzat romjának közvetlen közelében a 
torony egy része. A szentély teljesen elveszett a föld 
színéről. 

Ezen sziget, mely Újlak elővárosához fekszik leg-
közelebb, a lelki dolgokban is az újlaki plébános fenn-
hatósága alatt áll. 

Sz. Margit kápolnája. 
Az említett templom romjai között, és pedig az 

egyik oldalával a falhoz építve, állt sz. Margit kápol-
nája, a mely 1740-ben épült ő eminencziája, ft. her-

") Orsz. lt. Act. Jes. Cass. f. I. nr. 3. 

, czeg Esterházy Imre, esztergomi érsek joghatósági 
engedélyével a klarisszák költségén, a kikhez ezen 
sziget uradalma tartozik. 

Jó anyagból van fölépítve : Fából készült és va-
kolattal bevont eszterhával ellátva, belülről csinosan 
kifestve, cserépzsindelylyel födve, téglaalapzattal ellátva. 

Két nagyobb ablaka van, és egy kisebb a kapu 
, f ölött ; kapu is csak egy van. 

2 öl és egy láb magas, 4 öl és 4 láb hosszú, 2 
öl és 3 láb széles. 

Egyetlenegy oltára van, azon fából, kiszinezve, 
aranyékesítéssel áll az oltárszekrény. E fölött díszeleg 
vászonra festve szent Margit szűz képe, a mint a pré-
dikátorok rendjének ruháját viseli. A kép rámájára két 
fából való, aranyozott gyertyatartó van alkalmazva. 

Az oltáron van a terítő, feszület, kánoni táblács-
kák : ugyancsak az oltáron áll négy angyal is, a kik 
gyertyatartókat hordoznak kezeikben. 

Magán az oltáron innen-onnan fölajánlott áldozati 
viaszalakok függnek, meg egy ezüstlemez, a mely egy 
összetiport kigyó alakjában van kidolgozva. A kápolna 
falain két kép szemlélhető : Xav. sz. Ferencz és szent 
Peregrin képe. 

Az epistola oldalán van egy szekrény, a mely a 
szent edények és szent ruházat befogására szolgál. 9 
közönséges fából való padot lehet összeszámlálni. 

Saját berendezése nincs ennek a kápolnának, ha-
nem a szükséges egyházi szereket a fönnevezett apá-
czáktól viszik oda annak idején. 

Állandóan mégis ott marad: 
1 megaranyozott rézkehely tányérkájával, egy 

czintálcza az ampolnákkal. Egy kisebb sárgaréz lámpa. 
Egy rézből való szentelt víztartó, 1 misekönyv, 1 oltár-
csengetyű és egy másik, körülbelül 40 fontnyi esengő, 
a mely a torony romjai közé van függesztve. 

Ezen kápolnának semmi kegyadománya nincsen, 
hanem a fönnevezett apáczáktól tartatik fenn. Évi 
jövedelmet szintén nem húz. (Ha az apáczák eltávoz-
nak, akkor a plébános ő eminencziája kegyes rendel-
kezését várja e kápolna fölött). 

Istenitisztelet e kápolnában évenkint csak egyszer 
tartatik, és pedig egy napon sz. Margit nyolczadán 
belül, a mely napon az újlaki nép zászlók alatt vonul 
át csolnakokon körmenetben a szigetre, a hol a pré-
dikáczió után sz. mise, délután pedig litánia tartik az 
újlaki plébános által. 

Miután az érsek ő eminencziája megadta az en-
gedélyt, hogy bármily pap bármely napon az említett 
kápolnában misét mondhasson, nyáron gyakrabban miséz-
nek az apáczák által ide kiküldött sz. Ferencz-rendi 
atyák. Ezen engedély másolata a kánoni látogatás 
eredményei közt látható (14-ik szám, 1776. szeptember 
26-án). 

Sem szerzetes, sem világi pap nincs a kápolná-
hoz kötve. 

Abban sem valamely szentnek (teste) teteme, sem 
csodatevő kép, sem más valami különös tisztelet tár-
gya nincsen. 

A kápolna a plébános semmiféle jogait nem cson-
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kitotta ; mivel vasár- és ünnepnap ott istenitisztelet 
nem tartatott, tehát a népet semmi sem vonta el a 
plébánia templomtól. 

* 

lá-ik számú okirat. 
19. §-hoz, mely engedélyezi, hogy a margit-szigeti 

kápolnában sz. misét mondjanak. 
József, Isten és az apostoli szék kegyelméből 

herczeg esztergomi érsek, Batthyány gróf, Magyarország 
primása, az ap. sz. szék szül. követe, főt. és titkos 
korlátnok, sz. István ap. király jeles rendjének birto-
kosa, Nagy keresztes lovag, Esztergom vármegye örökös 
főispánja a császári és királyi felség valóságos belső 
titkos tanácsosa stb. stb. Krisztusban szeretett leányai-
nak, az apátnőnek és a többi Klára-szűznek üdvöt és 
atyai áldást ! 

Ugy adtátok értésemre, hogy azon helyen, a 
melyet a tisztelendő Margit szűz szentségének csodás 
fényével árasztotta el a régi romokból u j életre kel-
tettétek az 0 tiszteletére szentelt kápolnát, ugy hogy 
a legszentebb titkokat is illő fénynyel. és diszszel 
lehet ott ünnepelni, miért is nagyemlékű elődünk, 
Ezterházy Imre gróf, esztergomi érsek engedélyt 
adott, hogy a kápolnában bármely szerdai napon 
egy sz. mise legyen mondható. Most azon alázatos 
kérelemmel folyamodtok hozzánk, hogy Istentől nyert 
tekintélyünknél fogva engedjük meg, hogy a gondos-
kodástok folytán javított és újra fölékesített kápolná-
ban naponként lehessen misézni. Mi kérelmeitek előtt 
meghajolva jelen soraink között az Urban megadjuk 
az engedélyt, hogy az újlaki főtisztelendő plébános, (a 
kinek kerületében fekszik köztudomásúlag a kápolna), 
bármely napon bármely papnak adjon engedélyt, hogy 
ott misézhessék, ha ugyan jónak látja. De egy csél-
csap, ismeretlen, koborló vagy olyan papnak, a kinek 
nincs joga megyénkben misézni, se reverenda nélkül 
ne engedjen misézni). Egyáltalán semmi egyházi fenyí-
ték se sújtsa az illető misézni óhajtó papot. 

Mivel a kápolna Istennek van szentelve és arra 
rendelve, hogy ott a legszetnebb titkokat ünnepeljék, 
épp azért minden ide nem való használattól kell, hogy 
ment legyen: éppen ennélfogva óhajtjuk, sőt szabály 
szerinti tekintélyünkkel elrendeljük, hogy a kápolna előtt 
álló istállót haladéktalanul mozdítsák el, és csak ha 
eltávolították onnan, legyen érvénye sorainknak. 

A minek reményében ezen sorokat saját kezünk-
kel aláirtuk és pecsétünkkel ellátva kézbesíteni rendel-
tük ; (óhajtjuk, hogy e rendelet a kápolna nyilvánvaló 
helyén kifüggesztessék.) 

Kiadtuk Pest szabad kir. városában, Urunk szü-
letésének 1776-ik esztendejében, szept. 26. 

József. 0 eminentiája kegyes parancsára. 
Zerdahehji Zcrdahetyi Gábor E. M. S. 

Esztergom székesegyházi és 
ö eminentiája oldalkanonokja. 

— O — 

T A R C Z A . 
Gyémánt- és aranymisés papok a pécsi egyházmegyé-

ben 1901. évben. 
(Vége.) 

3. Báter József tényleges rácz-petrei plébános. 
Született 1821. febr. 27-én Nagy-Mányokon (Tolna m.) 
egyszerű földmives — de mélyen vallásos szülőktől és 
miután tanulmányait Szegszárdon és Pécsett elvégezte 
1844. julius 28. áldozárrá szenteltetett. Mint káplán 
működött Mária-Kéménden, Szegszárdon, Felső-Ireghen 
és Pécsett a belvárosi plébániában 8 évig, mig 1858-
ban Yókányba neveztetett ki plébánossá, honnan csak-
hamar 1863-ban az előnyösebb javadalmazásit ráczp-et-
rei plébániát sikerült elnyernie, hol immár 38 év óta 
mint hű lelkipásztor legelteti két káplán segélyével 
az Urnák rábizott tiszta német ajkú nyáját. 1896-ban 
esperesi czimmel lőn kitüntetve. Aranymíséjét 1894. 
évi aug. havában tartotta meg egész csendben hivei 
körében. 

4. Dr Dobszay Antal, pécsi székesegyházi olvasó-
kanonok és káptalani kisprépost. Szegeden született 
1821. nov. 10-én és Pécsett végezvén a theologiát, 
1844. nov. 25. áldozárrá szenteltetett. Mint olaszi káp-
lán kezdette meg egyházi pályáját, honnan rövid idő 
múlva Nádasdra disponáltatott, innét pedig Pécsre, a 
belvárosi plébániába segédlelkésznek. Már akkor nagy 
előszeretettel foglalkozott a tudományokkal — különö-
sen a mennyiségtannal, fizikával és csillagászattannal 
— és a bölcsészetböl csakhamar doktorrá lőn fölavatva. 
1850-ben lyceumi tanárnak neveztetett ki. Mint ilyen 
rövid idő múlva megbizatott a tanitóképezde — a Mi-
asszonyunkról nevezeit nőzárda — és az összes városi 
elemi népiskolák igazgatásával is. És hogy e minőség-
ben rövid idő alatt mily népszerűségre tőn szert, azt 
leginkább igazolta ama tény, hogy 1856-ban, midőn 
Dr Feszti Károly plébános hirtelen távozása folytán a 
pécsbelvárosi plébánia üresedésbe jutott, Pécs sz. kir. 
város egyhangúlag őt választotta kegyúri jogánál fogva 
pécsi belvárosi plébánosnak. — Mint plébános is ki-
vivta magának mind hiveinek szeretetét, mind pedig 
elöljáróinak elismeresét és már rövid három év múlva 
1859-ben kineveztetett czimz. préposttá, 1862-ben 
szentszéki ülnökké és 1870-ben valóságos kanonokká. 
Mint kanonok 1872-től—76-ig viselte az egyházmegyei 
tanfelügyelői tisztet, azonkivül hosszú 16 éven át ke-
zelte nem csekély fáradtsággal az egyházmegyei mise-
alapitványokat is, időközben fokozatosan előléptettet-
vén 1885-ben tolnai főesperessé, 1893-ban székesegy-
házi főesperessé, 1894-ben éneklő- és 1899-ben olvasó-
kanonokká, egyúttal káptalani kispréposttá is. Arany-
miséjét 1894-ben, november 25-ikén mutatta be az egek 
Urának a pécsi székesegyházban. 

5. Szikora Ignácz nyugalmazott rácz-mecskei plé-
bános. Született 1822. julius 31-én Nagy-Berkiben 
(Somogyin.) és Pécsett végezvén a gimnasiumot, egy 
évig jogászkodott, és csak azután lépett be a szeminá-
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riumba. 1845. aug. 3. áldozárrá szenteltetvén, Ur színe 
változása ünnepén (aug. 6.) mutatta be első sz. mise-
áldozatát Pécsett a líceumi templomban. Mint káplán 
Szebény, Gödre, Pécsvárad, Babars, Somberek, Vil-
lány és Tolna plébániáiban működött összesen tizenkét 
évig. 1857-ben kineveztetett plébánosnak Baarba, hol 
15 évig működött az Ur szőllejében. 1872-ben Rácz-
Mecské-be léptettetett elő. 1896-ban nyugalomba vo-
nult és Pécsett tölti hajlott élete hátralevő napjait. 
Közkedveltségénél fogva a megye „Náczi" bácsija. 
Aranymiséjét 1895. aug. 6-án tartotta Mária-Gyüdön 
llanny Gábor apátkanonok ur kézvezetése mellett. 

6. Ganzer János, nyug. mária-kéméncli esperes-
plebános. Született 1823. febr. 15. Tolna mezővárosá-
ban. Dicséretes eredménynyel Pécsett végezvén összes 
tanulmányait, 1846. febr. 15. áldozárrá lett szentelve 
és mint segédlelkész működött Szászváron, Tolnán, 
Kéménclen és Bolyban 1^51-ig, ekkor kineveztetett 
Bajára gimnáziumi tanárnak, honnan 1855-ben ugyan-
azon minőségben Pécsre helyeztetett át. Tanította a 
latin és görög nyelvet és szigorúsága miatt különösen 
az utóbbiból a diák-népségnek féltett „réme" volt. 
1852-ben kineveztetett Bonyhádra plébánosnak, 1868-
ban kerületi esperesnek. Innét 1872-ben mindkét minő-
ségben Mária-Kéméndre került és miután e plébániát 
is 23 évig kormányozta volna, 1885-ben nyugalomba 
vonult Pécsre, saját házába. Arany miséjét 1896. febr. 
16-án (Dom-Quinquag.) Pécsett tartotta a városi Ma-
tessa-féle árva-intézet — melynek tőszomszédságában 
lakik — kápolnájában Troli prelátus ur manuduktor-
sága mellett. 

7. Nagy Béla nvug. vaszari plébános. Született 
1822. márcz. 30. Szolga-Egyház fehérmegyei község-
ben, a gimnásiumot Budán, a filozófiát és jogból két 
osztályt Pécsett végezvén, 1843-ban vétetett föl a pap-
növendékek sorába és 1847. aug. 2-án lőn fölszentelve. 
Mint káplán Magyar-Széken, Báttaszéken és Aparon 
működvén, 1854-ben ugyanide plébánosnak is nevezte-
tett ki, honnan 1865-ben csere ut ján Vaszarra ment át, 
hol azután 26 évig lelkipásztorkodott, míg 1891-ben 
nyugdíjaztatta magát és Mágocsra tette át lakását. 
1897. óta aranymisés. 

8. Bohuniczky Béla jelenleg is aktív bedeghi plé-
bános. Esztergomban született 1825. január 21-én és a 
gimnáziumot ott végezve, Pécsett vétetett fel theoló-
giára, hol 1848. junius 21-én áldozárrá szenteltetett, 
15 évig káplánkodott Tolnában, Baranyában, u. m, 
Felső-Mindszenten, Szászvárott, Tamásiban, Pakson, 
Zombán, Bonyhádon és Pécsváradon, míg végre 1863-
ban elnyerte a szegény tengődi kuraciát, hol azonban 
csak 6 évig tengődött, mert 1869-ben Bedeghre lép-
tetett elő plébánosnak, hol immár 32 év óta boldog 
megelégedésben legelteti az Ur nyáját, 1898. jun. 21-én 
csendben ünnepelvén aranymiséjét is. 

9. Hangyály Mihály, cz. kanonok és tényleges 
plébános. Született 1826. január 6-án Thésen (Vesz-
prémin.) és mint pécsegyházmegyei jeles képzettségű 
papnövendék a budapesti központi szemináriumban 
végezte a theológiát. Áldozárrá ordináltatott 1849. 
julius 8-án. Csak Tolnamegyében : Závodon, Lengye-
len, Bonyhádon és Szegszárdon káplánkodott — utóbbi 
helyen 8 évig — mig 1860-ban Pinczehelyre nevezte-
tett ki plébánossá, hol tehát immár 4L évig működik 
mint az Ur hű sáfárja a lelkipásztorkodás terén és 
sokat tett a templom ,és plébániaiak díszítése és csi-
nosítása érdekében is. Erdemének elismeréseül 1889-
ben kineveztetett simonytornya-kerületi esperessé, 1899 
ben pedig a pécsi székeskáptalan tiszteletbeli tagjává. 

Aranymiséjét Pinczehelyen övéi körében tartotta 1899. 
julius 9-én. 

10. Szántó Zsigmond, nyug. kajdacsi plébános. 
Világra jött 1824. május 1-én Rácz-Kereszturon (Fehér-
megyében) és theol. tanulmányait Pécsett befejezve, 
1849. julius 8-án vétetett föl az áldozárok sorába. Bü-
kösdön és Zombán káplánkodván, 1856. Kajclacsra 
(Tolnám.) neveztetett ki plébánossá, honnét 37 évi 
lelkipásztori működés után elfáradva 1893. évben nyu-
galomba vonult és Szegzárdra tette át lakását. It t az 
apáczák kórházi kápolnájában tartotta 1899. julius 9-én 
egészen csendben aranymiséjét. 

11. Hangai (Schreier) Nándor jelenleg is ibafai 
plébános. Született 1827. május 27. Pécsett, hol tanul-
mányainak befejezte után 1850. október 22-én áldo-
zárrá szenteltetett. Miután mint segédlelkész Olasz, 
Báttaszék, Mohács és Baánban alkalmazva volt, 1859-
ben első önálló lelkésznek (curatusnak) rendeltetett a 
baranyamegyei Sz-Istvánba, mely eddig mint filiális 
Lőcséhez tartozott. 1862-ben plébánosnak is nevezte-
tett oda, de már 1864-ben elhagyta Baranyát és csere 
utján átment a Somogyin egyében elterülő Ibafára, hol 
immár 37 év óta buzgó lelkesedéssel tölti be magasz-
tos hivatását. Aranymiséjét 1900. okt. 2-án ünnepelte 
plébániájában Troli Ferencz vál. püspök .őmlga manu-
cluktorsága mellett. Ugyanekkor pécsi sz. széki ülnökké 
lőn kinevezve a jubiláns. 

12. Gruzling Ferencz, nyug. magyar-széki esperes-
plebános. Született 1828. máj. 25. Kaposvárott, hol 
édes atyja elemi iskolai tanitó volt. A gymnázium 
alsó osztályait szülőhelyén — a felsőbb osztályokat és 
a theológiát Pécsett végezvén, 1851. julius 3-án pappá 
szenteltetett. Mint káplán működött Himesházán és 
Babarcon, azután praebendátusnak hivatott meg Pécsre 
a székesegyházba. 1864-ben kineveztetett Magyar-Székre 
plébánossá, 1882-ben a gödrei kerület esperesévé, a 
mely utóbbi tisztségről azonban 1894-ben leköszönt. 
— 1897-ben nyugalomba vonult és Pécsre tette át la-
kását, hol Mária-utczai házában époly tömegesen és 
szeretettel keresik fel ismerősei és jó barátjai, mint 
egykoron szeretett hivei a magyar-széki plébánián. 
Aranymiséjét e hó 14-én ünnepelte Mária-Gyüdön : a 
manuduktori tisztet a jubiláns öreg barátja : Szikora 
Ignácz nyug. rácz-mecskei plébános viselte, ki hat év-
vel azelőtt ugyanezen szent helyen tartotta áldozársá-
gának 50 éves jubileumát. 

13. Fintér József nyug. bonyhádi esp.-plébános. 
Született 1827. márcz. 27-én Tengődön (Tolnám.), hol 
atyja néptanító volt. Összes tanulmányait Pécsett vé-
gezve, 1851. julius 3-án pappá - szenteltetett. 11 évi 
káplánkodás után 1862. plébánossá lőn kinevezve Nagy-
Mányokra. — Nagy-Mányokról rövid négy év múlva 
csere utján átment Aparra, hol 1873-ban a bonyhádi 
kerület esperesévé lőn kinevezve, melyről 1883-ban le-
mondott. 1887-ben elnyerte a bonyhádi plébániát és 
újólag megbízatott a kerület esperesi tisztségével, me-
lyet azonban három év múlva resignált. 1896. végén 
leköszönt plébániájáról is és nyugalomba vonult. A 
nyugalom napjait Bonyhádon, majd pedig Mária-Rad-
nán, a szerzet házában töltötte, honnan azonban ismét 
visszatért Bonyhádra. Aranymiséjét csak az imént 
(1901. julius 27.) tartotta Mária-Gyüdön; a manuduk-
tori tisztet a vele együtt fölszentelt öreg barátja Gruz-
ling Ferencz, nyug. aranymisés esperes-plebános telje-
sítette. 

Befejezésül ugy a gyémánt, mint az aranymisés 
nagyérdemű papoknak szivemből kívánom: „Ad mul-
tos annos !" Schultz Károly. 
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I R O D A L O M . 

— Jézus sz. Szivének követéséről négy könyv. 
Arnold J . Jézus-társasági atya után Latinból for-
dította Szombathy Sándor kalocsa-főmegyei áldozár. 
II. kiadás. 

Élvezettel olvastuk az előttünk fekvő könyvet. Min-
den egyes fejezete szivhez szólóan, ineggyőzőleg liât 
az olvasóra s a gondolatok mélysége sokszor megra-
gadja figyelmünket. Az egész könyv négy részre osz-
lik s mindegyik előtt előszó s utmutatás igazitja el a 
benne lapozgatót. 

Az első könyv szivünk tisztázására szolgáló hasz-
nos intelmeket foglal magában s páros beszéddel (Jé-
zus szava, Tanítvány szava) fejezetekként adja elő 
kötelességeinket, ha szivünket tisztázni s Jézus szívé-
hez hasonlóvá tenni akarjuk. 

A második könyv Jézus szent Szivének követé-
sére buzdít s mindjárt a megszentelő malaszttal kezdi, 
mint a melynek birása a legfontosabb, hogy a szent Szi-
vet követni méltók és képesek legyünk. E részben ér-
dekes a XXII . fejezet, mely arról szól, hogy mikép 
tanit meg minket a világban élő Jézus sz. Szive arra, 
hogy a világban éljünk, de azért se a világból ne le-
gyünk, se általa meg ne sértessünk ! 

A harmadik könyv a szenvedő Jézus szentséges 
Szivének követésére hiv fel bennünket, s előadja, miké-
pen kell az életben tapasztalható szenvedéseket, csapá-
sokat elviselnünk s a szenvedéseken át mintegy meg-
tisztulva hogy kell Jézus sz. Szivében keresnünk 
menedéket. 

Végül a negyedik könyv. Jézus boldog Szivével 
való egyesülés örömeit írja le. Szó van itt a legméltó-
ságosabb Oltáriszentség alapításáról, s az iránta köte-
les kegyeletről. S valamint a szent Sziv magát sze-
lídnek és alázatosnak hirdeti, ugy mi is — kell — hogy 
szelídek és alázatos szivtiek legyünk. Az utolsó feje-
zetben pedig gyönyörűen fejtegeti, hogy Jézus szent-
séges szive mindenünk. 

A fordítása e négy könyvnek nagyon sikerült, 
magyaros, itt-ott szinte lendületes. Nagy szolgálatot 
tett a fordító mindazoknak, kik Jézus szent Szive 
iránt szeretettel és érdeklődéssel viseltetnek s róla szí-
vesen elmélkednek. 

A könyv ára fűzve 3 korona, kötve 4 korona és 
kiállítása, tiszta betűi Jurcsó Antal könyvnyomdáját 
dicsérik Kalocsán. Tolle et lege. V. B. 

VEGYESEK. 
— Szilágyi l)ezső meghalt. A volt igazságügyi 

minister és a magyar képviselőház volt elnöke meg-
halt egyedül, elhagyottan, miként egyedül élt. Elveivel 
sokan nem simpatizaltunk, de becsültük mindnyájan a 
meggyőződéséhez ragaszkodó embert, a tiszta kezti 
politikust, a pótolhatlan lángészt. Az volt Szilágyi 
nekünk, magyar katholikusoknak ami Bismarck a német 
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centrum-pártnak s most kiesett a fegyver a kezéből s 
megilletődve emlékezünk reája, a mindenkivel szemben 
őszinte szókimondó, nagy férfira s különbség nélkül 
részvéttel viseltetünk iránta s osztozunk az ország, a 
nemzet, a nép gyászában. Temetése pénteken volt 
óriási részvét mellett s ott pihen most a kerepesi uti 
temetőben, a disz-sirhely ölében csöndesen, némán. 
R. i. p. 

— A freiburgi katholikus egyetem. Ezen egye-
tem abban különbözik a többi (franczia, belga és ame-
rikai) katholikus egyetemektől, hogy azt nem magánosok 
tartják fenn, hanem maga az állam, a freiburgi kanto-
nális kormány. A fiatal intézetnek négy kara van már 
szervezve, úgymint: a hittudományi, jogi, bölcseleti és 
természettudományi kar. Orvosi még nincs, de tervezik 
ezt is ; erre gyűjtés is folyik, mivel a kis freiburgi 
állam nem győzi az összes költségeket. A tanári kar-
ból kiemeljük Miksa szász herczeget, Mária Jozefa 
főherczegasszony öcscsét, ki a liturgiának és kánonjög-
nak tanára ; P. Weiss Albert dominikánust, kinek nagy-
szabású öt kötetes müve magyar nyelven is megjelent 
ily czimen : „A kereszténység védelme erkölcsi és 
művelődési szempontból" ; P. Michel Leo dominikánust, 
hazánkfiát, ki az újkori bölcselettet tanitja ; Ruhland 
G-usztáv világhirü agrárpolitikust. A rendes hallgatók 
száma az elmúlt nyári félévben 297 volt, a rendkívülieké 
48, rendkivüli hallgatónő (a bölcseleti karon) 13. Mind-
össze 358. Ebből a hittani karra esett 122, a jogira 
56, a bölcseletire 103, a természettanira 77. Svájcziakon 
kívül még főleg lengyelek és bolgárok látogatták az 
egyetemet. Néhány volt bolgár hallgató már tekintélyes 
állásra tett szert Bulgáriában. Magyarországot csak 
P. Michel Leo bölcselettanár képviseli : a hallgatók 
közül senki. (L'Univ.) 

— Uj találmány. Minden kath. papnak érdeklőd-
nie kell dr Molnár István főgymn. tanár (lakik : Buda-
pest, VIII. ker., Népszinház-utcza 27.) újonnan feltalált 
borvédője iránt, miután a mise bor épségben fenntar-
tása rendkivüli fontos. Eddig a kis háztartásban a csa-
pon járó bor könnyen és hamar megromlott, a hordó 
harmada-negyede virágos, zavaros, aljas lett. A palaczkra-
fejtés pedig a mily vesződséges, olyan tökéletlen ; mert 
igy a bor csakhamar szakállat ereszt, hogy szinte un-
dorító. „Borvédő" czim alatt szabadalmazott fizikai 
légszűrő készülék e bajokat feltétlen biztossággal elhá-
rítja, sőt kizárja. A mely hordóra rátesszük és ráillik 
mindegyikre — az csapon járhat hónapokig s az utolsó 
liter éppen olyan lesz benne, a milyen volt az első. A 
készülék darabja 7 korona ; ennyit az első hektó boron 
megtakarítunk vele s megmarad ingyen örökre. Min-
den darabhoz használati utasítás és öt évre való con-
serváló por van csatolva. Hogy könyvelés, levelezés 
stb. ne drágítsa az árát, föntemlített dr Molnár maga 
küldi szét, de csak előfizetőknek. Kéri a főt. papság 
szives érdeklődését és próba után a készülék ajánlását. 

Hibaigazítás. Mult számunknak a „Gyémánt és aranymisés 
papok Pécs egyházmegyében" cz. Tárczájában 305 áldozár, helyett 
310 és 12 jubiláris pap helyett 13 olvasandó. S. K. 

Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. ^sr^El 
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: Megjelenik e lap heten-
: ként kétszer : 
: szerdán és szombaton. 
! Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
í VI., Bajza-utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
j részét illető minden 
§ küldemény czimzendő. 

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

Budapesten, augusztus 7. 11. 

; Előfizethetni 
l minden 
Î kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
j könyvnyomdájában, 
j IV., Papnövelde-utcza 
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• netaláni reclamatiók is, 

bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y O I R A T 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promocendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et its, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

XIII. Leo pápa a szerzetes rendekhez. 
(Vége.) 

Nem akarjuk elhallgatni nagyobb vigasz-
talástokra, hogy nem kevesen vannak az állá-
sukra és belátásukra nézve is kiváló világi 
emberek között, a kik igazságosan és pártat la-
nul gondolkoznak, a kik föllépnek mellet tetek 
tevékenységtek elismerése végett, mint polgárok, 
sérthetetlen jogotok s mint katholikusok, még 
inkább sérthetetlen szabadságtok mellett. A kit 
nem vakitot t el a szenvedély, az nem zárkóz-
hat el annak meggondolásától, hogy mily 
oktalanság és mily nem nemes dolog igazság-
talanságot követni el olyan személyeken, a 
kik magukra nézve semmit sem remélnek és 
keresnek, hanem egészen annak élnek, hogy a 
jót terjeszszék a társadalomban. Nézzük csak 
a szerzetesek tevékenységét azon igyekezetben, 
hogy a nép gyermekeiben a ió és természetes 

csirákat kifej lesz szék, melyek máskülönben a 
maguk és mások kárá ra elfajulnának. El lá t ják 
őket mindenekelőt t a hittel és kegyelem esz-
közeivel, őrzik, ápolják őket türelmesen, fárad-
hata t lanul és igy elvezetik az igazság megis-
merésére, az erkölcsi jó ra és szeretetre, a 
kötelességérzetre, jellemszilárdságra és áldozat-
készségre mint mindenki lát ja, ezek mind 
megbecsülhetetlen gyümölcsök a közrend és 
az államok virágzására nézve. 

De azalat t , mig a világ rosszakarata elle-
netek esküszik s noha bennetek az ő legszen-
tebb érdekeit tapossa és képzelődik, hogy 
méltó és hasznos dolgot cselekszik — arbitre-
tur obsequium se praestrare Deo — (Ján. 
XVI. 2.) imádkozzatok szeretet t fiaim és kér-
jé tek a lázat ta l Isten tanácsait . H a időnkint 
megengedi, hogy az igazság és erőszak előt t 
meghajoljon, azt a magasabb rendű jó czélo-
kért engedi és ezenkivül várat lan utakon szokta 
hata lmasan segíteni azokat, a kik érte szen-
vednek és benne biznak. Bán ta lmaka t és üldö-
zéseket hári t főképpen azokra, a kik különös 
hivatásuknál fogva a keresztény tökéletességet 
valljuk, mint tudjátok, nem csak azért, hogy 
erényüket -erősítse és szilárdítsa, hanem azér t 
is, hogy megújí tsa és migifji tsa a lelkeket,, 
melyek a hosszú nyugalom alat t nem r i tkán 
gyöngeségbe esnek. Feleljetek meg tehát mél-
tóképpen az ő atyai szándékának. Áldozzátok 

i l 
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maga toka t kettős erélylyel a hitéletnek, az 
imának, a Szentséges tevékenységnek ; virágoz-
nék köztetek a szerzetesi fegyelem, a szivek 
tesvéri egyesülése, az alázatos engedelmesség 
készsége, a világi dolgokról való lemondás 
•szigorúsága, a jámborság Isten dicsőítésében ; 
legyenek gondolataitok fenségesek, szándékai-
t o k nagylelkűek, fáradozzatok lankadat lan buz-
ga lommal Isten dicsőségén és országának sza-
porí tásán. 

És tekintve azt, hogy már vagy szenvedi-
t e k az odiózus törvények következményeit , ! 
vagy a szétoszlatás veszedelmében forogtak, 
annál inkább be kell látnotok, hogy a legna-
gyobb vigyázat tal és érintetlenül kell megőriz-
ne tek a szerzetesi szellemet a világ káros fer-
tőzéseitől, s készen kell lennetek a legkemé-
nyebb megpróbáltatásokra. E tekintetben üdvös 
megemlékezni arról, hogy ez apostoli szék 
különböző időszerű utasításokat és szabályza-
toka t adott ki és hasonlóképpen a szerzetes-
rendek fejei is adtak ki különböző utasí tásokat ; 
mindnyá já t lelkiismeretesen kell figyelemre 
mél ta tni és követni. 

Es mindnyájan, ifjú és öregje, tekintsetek 
dicső nevü alapítóitokra. A maguk szavával 
szólnak hozzátok, a maguk szabályaival vezet-
nek benneteket , előttetek j á rnak példáikkal; 
legyen szent gondotok, hogy őket hallgassa- ! 
tok, nekik engedelmeskedjetek, őket utánoz-
zátok, igy cselekedtek a legszomorúbb idők-
ben elődeitek és igy részesítenek benneteket 
a legyőzhetetlen állhatatosság és minden kiváló 
•erény gazdag örökségében. Mutassátok maga-
toka t méltóknak ily atyákhoz és testvérekhez ; 
hogy mindnyájan jogos büszkeséggel mond-
hassá tok: „Filii sumus et fratres Sanctorum." j 

Ebből az egész joggal sok hasznot Ígér-
het tek magatoknak a magatok, az egyház és 
a társadalom javára. Mert a mindőn iparkod-
tok, hogy elérjétek az életszentség azon fokát, 
melyre Isten hívott benneteket, teljesítitek az 
<S különös gondviselésének szándékait s kiér-
demlitek azt a gazdag ju ta lmat , melyet nek-
tek ígért. Az egyház, mely mint szerető anya 
gazdagon adta kegyelmeit a különböző szer-
zetes családoknak, mintegy kárpótlásul annál 
drágább és hatásosabb közreműködésteket 
fogja megnyerni az ő békés és üdvös külde-
tésében. 

S a modern társadalomnak nagyon szük-
sége van a békére és a megmentésre mai 
gyöngeségének és romlottságának nyomorult 
állapotában. De arra, hogy föl lehessen rázni, 
fölemelni és bűnbánóan visszavezetni irgalmas 
Megváltójához, kitűnő erényü, ékesszóló és 
apostoli szivü férfiak szükségesek, a kik egyút-
tal, mint kegyelmének közvetítői, kedvesek ő 
neki is. Es mi nem kételkedünk, hogy ti ilye-
nek lesztek : nem adhat tak megfelelőbb és 
nemesebb jó té teményt a társadalomnak. 

Még egy utolsó szót, szeretett fiaim! 
Krisztus szeretete arra int bennünket, hogy 
megerősítsük bennetek azt a szellemet, mely 
mindenki iránt vezet titeket, azok iránt is, a 
kik bármely módon ellenséges támadásokat 
intéznek intézeteitek ellen s akadályozzák 
azok működését. Bármily méltóságos és szi-
lárd legyen lelkiismereteteknél fogva magatok-
ta r tása velük szemben : legyen az állásotoknál 
fogva mégis szelid és elnéző ; mert éppen egy 
szerzetesnek kell ragyognia az igazi szeretet 
azon tökéletességében, mely hajlandó a szána-
lomra és nem ragadta t ja el magát a méltat-
lankoclástól. Bizonyára elszomorító dolog magát 
félreismertnek és ki tagadot tnak látni; de a 
hitnek szava, melyre figyelni kell, erre a fen-
séges szóra int t i teket : „Vince in bono malum !" 
(Róm. XII. 21.) ; megjeleníti előttetek az Apos-
tol fenséges nagylelkűségét : „Malediciumur, et 
benedicimus; persecutioneni patimur, et susti-
nemus ; blaspheamur et obsecramus." (I. Kor. 
4, 12—13.) Mindenekelőtt pedig felhívlak ben-
neteket , a kereszten függő Jézussal, az em-
beriség legnagyobb jótevőjével, hogy imádkoz-
zunk : — Atyám bocsáss meg nekik ! * 

Legyetek erősek az Urban. Krisztus hely-
t a r t ó j a veletek van ; veletek az egész katho-
likus világ, mely tisztelettel és hálával tekint 
rátok. A mennj-ekből bátorí tanak benneteket 
dicsőséges atyáitok és testvéreitek; legfőbb 
vezetőtök, Jézus Krisztus körülvesz és betakar 
t i teket erejével. Forduljatok forró imával az 
ő isteni szivéhez, biztos, hogy a bizalom erejét 
merítitek belőle s azt a képességet, hogy az 
egész világ dühét kiállhatjátok. Még hangzik 
az ő vigasztaló szava: „Confidite, ego vici 
mundum." (Ján. 16, 23.) 

Vigasztaljon t i teket és tar tsa szent áldá-
sunkat, melyet az apostolfejedelmek diadalmas 
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emlékezetének nap j án bőségesen adunk nektek, 
minden egyesnek, va lamint a nekünk az Urban 
kedves va lamennyi szerzetesrend összeségének. 

Kel t Rómában , Szt ,-Péternél , 1901. Junius 
29-én, pápaságunk 24. évében. 

XIII. Leo pápa. 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 

Dr Farkas Róbert től . 

(Folytatás.) 

A szükséges előkészületek ugy az épületek kellő 
átalakítását, mint szellemi szervezését illetőleg megté-
tetvén, egyéb mi sem hiányzott , mint a királyi felség 
helybenhagyó, megerősítő szava, mely az alapító tisz-
teletreméltó szándékát ténynyé változtassa. Ezér t ese-
dezik tehát ismételten Kisdy az 1660-ik év április 24-
én Bécsben kelt folyamodásával, a melyben alázattal 
jelenti, hogy az általa három évvel előbb alapított s 
a Jézus-társaság gondjai ra bizott kassai akadémia im-
már készen áll s rendeltetésének átadható ; kéri, hogy 
az alapítólevélben foglalt részletes föltételek szerint 
azt jóváhagyni és megerősíteni, egyszersmind azon 
előnyökben, jogokban és kivál tságokban részesíteni, 
melyekkel a bécsi, kölni, ingolstadti, prágai, olmüczi 
és a birodalom más egyetemei felruházvák, továbbá 
császári és királyi hata lmának teljével védeni, saját 
hathatós pártfogásába fogadni s utódainak és örökö-
seinek figyelmébe ajánlani méltóztassék.1) 

Kisdy halhatat lan müvét Lipót király az 1660-ik 
év augusztus 7-én kelt megerősítő okmányával minden 
izében jóváhagyta s fölhatalmazta, hogy működését 
haladék nélkül megkezdhesse. 

Egyút ta l felavató levelet (litteras introductorias 
et statutorias) küldöt t az egri kápta lannak, melyben 
elrendeli, hogy az egri káptalan a királyi emberrel 
együtt a kassai jezsuitákat, kiknek az egri püspök ál-
tal alapított kollégiumát és univerzitását megerősí-
te t te és kiváltságokkal ellátta, most a már korábban 
adományozott királyi házba s annak pertinencziáiba 
bevezesse és installálja.'") 

Leírhatat lan öröm tölté be a felsőmagyarországi 
katholikusoknak szivét, mindenki sej tvén azon bő ál-
dásokat, melyek az intézet működéséből a haza s az 
egyház jövőjére kiáradnak. Csak maga a nagylelkű 
alapító, az áldozatkész magyar egyháznagy nem osz-
tozhatot t a közörömben, mert az említett év junius 
22-én, hitrokonai mély bánatára Jászon az öröklétre 
szenderült. Hűlt tetemei a gyászolók nagy tömegének 
részvétkönyei között Kassára szállíttattak, hol a sz. 
Ferencz-rendiek egyháza szentélyében, az általa épít-
te te t t sírboltban té te t tek örök nyugalomra. Arczképét 
a kassai főgimnázium nagytermének falán őrzi a ke-
gyelet. 

A kassai jezsuiták számára diszes templomot egy 
másik előkelő pártfogójuk, II. Rákóczy György erdé-

') Orsz. lt. Act. Jes. Cass. 
2) Orsz. It, Act. Jes. Gass. f. 1. nr. 73. 
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lyi fejedelem özvegye, Bá thory Zsófia emelt. Ugyanc> 
egy fiokvégrendelete szerint 10.000 i r tot hagy a t e m -
plom tornyainak kiépítésére s 10,000 f r to t papok n e -
velésére. — Még a templom el sem készült teljesen,, 
mikor Bá thory Zsófia 1680 junius 14-én meghalt . C> 
volt az első, kit a Szentháromságról nevezet t tem-
plom sírbol t jába temettek. Homlokzatán látható csa-
ládi czimere e fe l i ra t ta l : „Honori Sanctissimae Tr in i -
tatis. Pr inceps Sophia Báthory , posuit Anno Domin i 
1681." 

Az univerzi tás alapításától kezdve mintegy 2 0 
éven át megszakítás nélkül fol j ' ta t ja működését. A 
Thökölyi-féle fölkelés idején azonban (1682 augusztus-
14) Kassa meghódol a fölkelőknek. 

Thökölyi t az ő ünnepélyes bevonulásakor, augusz-
tus 15-én a város déli kapujáná l üdvözölte az összes 
hivatalnoki kar. í g y cselekedtek ez egyetem tanárai, a 
jezsuiták is, kik Hrabovszky Miklós „rector magnif i -
ons1' vezetése alatt já rul tak elé, magukat pár t fogásába 
ajánlandók. A fejedelem szívélyesen fogadta őket s a 
rec tornak ki tüntetően kezet nyú j to t t . De a bevonulás-
után pár órával egy valaki Thökölyi testőrségéből t iz 
magyar gyalogossal je lentkezet t a jezsuitáknál s azt 
mondta, hogy őket a fejedelem a kollégium védelmére-
küldötte, nehogy a templomi és házi eszközök k á r t 
szenvedjenek s az atyák bántalmaztassanak. Ötöt k ö -
zülök a templom bejáratánál állított fel, másik ötöt a» 
sekrestyénél. 

Mindez előkészületek, melyek a megvédelmezés 
álarcza alatt tör téntek, azt czélozták, hogy a kollégi-
umban a jezsui ták és mások által elhelyezni vélt k in -
cseket kézrekeritsék. De nagyon csalódtak, mert a 
templomi eszközökön és egy asszony által a jezsui -
tákra bizott néhány ismeretlen tar ta lmú ládán kivül , 
épen semmit sem találtak. 

Thökölyi azért máskép kárpótol ta magát. A vá-
rost 30,000 birod. tallér lefizetésére kényszeritet te, mi 
hogy kikerüljön, a városi elöljáróság a jezsuita kol lé-
giumra 4000, a konvictusra 500 f r to t s a Kisdy-féle 
szemináriumra ugyancsak 500 f r tny i összeget rót t . 

E nagy követelésnek az szolgált alapjául, h o g y 
a közvélemény a jezsui tákra tolta a megadás elhalasz 
tásának okát, mer t — mint ellenségeik híresztelték,. 
— ők voltak azok, a kik az őrséget beszédekkel, p é n -
zel és más eszközökkel folyvást ki tar tásra buzdí-
tot ták. 

Bárhogy ellenkeztek is a páterek, mégis 2400 
f r to t részint készpénzben, részint érczértékben ki kel-
let t fizetniök, mer t azzal fenyeget ték a rektort , hogy 
ellenkezés esetén bezárják. S azt biztosan megte t ték 
volna, — ir ja a rend tudósí tója — de Thökölyi taná-
csosai oda nyilatkoztak, hogy ennél hasznosabb lenne, 
ha a jezsui tákat a városból és az országból kiutasíta-
nák. A rektor meg akarván engesztelni a fejedelmet 
ú jból megjelent előtte s ez látszólagos jósággal fo-
gadta. Kis vár ta tva azonban érkezik egy leirat, mely 
arra kényszerí t i a jezsui tákat , hogy mint lázítók há t ra 
hagyván minden vagyonukat , a következő éjjel k iván-
doroljanak. 
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Augusztus 19-én hagyták el a várost, másfélszáz 
fegyvertelen zsoldos kíséretében. — A rend tudósítása 
je lz i a károkat, melyeket akkor a kassai kollégium 
szenvedet t ; részint vásárolt, részint hagyományozás 
u t ján nyert birtokaik, köztük a mislyei prépostság a 
liét faluval, a könyvtár, a gyógyszertár s a templom, 
mind veszendőbe ment.3) 

Mikor lezajlott a fölkelés s Caprara tábornok el-
foglal ja Kassát, Lipót király rendeletére 1686-ban is-
m é t visszatérnek a jezsuita atyák, hogy a tudományok 
•és művelődés szövétnekét felgyújtván, messzeterjedő 
sugarai a nemzeti előhaladás eszméjét megvilágítsák. 

Majdnem ilyen erkölcsi és anyagi hátrányokkal 
iDontakozott ki a kassai jezsuita egyetem a Il- ik Rá-
kóczy Ferencz-féle fölkelésből. 

A katholikus vallásban — s éppen a jezsuiták 
által nevelt hitbuzgó fejedelem fenkölt gondolkozásá-
nak volt tulaj donitható, hogy bár seregeinek legna-
gyobb részét protestánsok képezték, azért ahol csak 
megjelentek, a jezsuitákat működésükben nemcsak 
nem zavarták, de sőt ha szükség volt, pártfogásukba 
ve t ték . 

Egyelőre tehát Kassán is békében maradhat tak ; 
<de az '1705. szeptember havában tar tot t Széchényi 
gyűlés határozatai következtében csakhamar kizavar-
ta tnak állomásaikból. E gyűlésen sikerült ugyan Rá-
kóczynak a katholikusok és protestánsok között a 
^barátságos egyezséget" (amicabilis compositio) létre-
hozni, melyre fektet te ő leginkább a szabadság kivívá-
sára kötött szövetséget : de a protestánsok engedmé-
nyei a jezsui tákat kívánták áldozatul s határozatba 
ment, hogy : „a kik a német nemzetből valók és né-
metesek, az országból kiutasitandók ; a magyar tagok 
pedig kötelesek négy hónap alatt az osztrák rendtar-
tománytól elszakadni s maguknak nemzeti főnököt 
eszközölni, különben ők sem maradhatván az ország-
nak a szövetségesek kezén levő részeiben." S ezek is 
egyedül az i f júság oktatására s bizonyos meghatáro-
zot t helyekre szoríttassanak.4) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Innsbruck . Keresztény-szocsiális kurzus Ausztriá-

ban. — 
Az innsbrucki gyakorlati szocziális kurzus élénk-

sége folyton nagy volt. Különösen érdekes volt a jul . 
23-iki este, mely a keresztény nőegyesületeknek volt szentelve. 
Nyolcz óra után nőkből és férfiakból álló társaság töl-
tö t te meg a Leo-terem helyiségeit. A szónokok beszé-
deit közben-közben a müdalosok kara váltotta föl tiroli 
népénekek előadásával, nem hiányzott a jódler sem. 

A szónokok közül különös lelkesedést keltettek 
Moser bécsi polgári iskolai tanító, ki a nő szerepéről 
beszélt a keresztény nevelés terén ; s Gessmann képvi-
selő, ki a nők társadalmi hivatásáról beszélt. A nő 

3) Relatio, qualiter occupata per Comitem Emericum Thö-
i Cassovia, Societas Jesu inde sit eiecta, It. Act. J. Cass. 

4) Horváth Mihály, Magyarország tört. VI. k. 400. J. 

L X . évf. 1901. 

hivatása első sorban a családi életben érvényesül, de 
innen és ez által jó tékonyan kihat a társadalmi élet 
fejlődésére. Mi, úgymond, nem akar juk a szocziálde-
mokráczia nőemanczipáczióját, mely a nőt a család 
kötelékéből kiragadja, sem a kapitalizmusét, mely a 
nőt a férfiú versenytársává, bénnegrontójává teszi. 
Azt akarjuk, hogy a nő áldásos hatása a keresztény 
társadalomban érvényesüljön. 

Igen érdekes volt az innsbrucki keresztény nő-
egyesület alelnöknőjének jelentése az egyesület műkö-
déséről. Ebből megtudjuk, hogy az egyesület három 
i rányban működik : a keresztény ipar és kereskedelem 
védelmében, a keresztény erkölcsösség előmozdításában 
és charitativ működésben. A keresztény erkölcsösség 
védelméből egy alkalommal óvást tet t egy erkölcstelen 
színdarab szinrehozatala ellen, a rendőrséghez átírt, 
hogy a kirakatból az erkölcsrontó képeket eltávolít-
tassa, Ezen a téren a mi keresztény nőegyesületeink-
nek is akadna elég tennivalójuk. 

Jul ius 25-ike a munkások napja volt. Az előadók: 
Kundschak (Bécs) és Schirmer (Bajorország) maguk is 
a munkásosztály tagjai. Valóban csodálatos, hogyan 
fej lesztet te ezekben az emberekben a munkás-egyesü-
letbelí gyakorlat a szónoki képességet. Kundschak 
előadása inkább theoretikus volt, a Marxismus félszeg-
ségeiről beszélt, de abból egy valóban gyakorlati ter-
mészetű vita fejlődött ki, melyen igen sokan résztvet-
tek, hogy a keresztény munkás-egyesületeknek is be 
kell hozniok tagjaik számára a jogvédelmet s fel kell 
állítani a Németországban virágzó népbürókat, melyek-
ben a katholikus Volksverein tagjai ingyen, vagy 
nagyon mérsékelt dij mellett nyernek jogi tanácsot. 

A másik előadó, Schirmer, a keresztény munkás-
czéhekről beszélt, elmondta, mily eredménynyel mű-
ködnek ezek Németországban. Első a bányászoké volt, 
mely 1895-ben megalakult s ma 30,000 tagot számlál, 
az összes keresztény munkásczéhek tagjainak száma 
165.C00-et tesz k i ; t izenhárom munkásszaklapot ad-
nak ki stb. 

Délután Schöpfer folytatta előadását a földmivelő 
osztály bajainak orvoslásáról. Este pedig a keresztény 
munkás egyesületek összejövetele volt, ahol számos lelke-
sítő beszéd hangzott el. 

Ami a kurzus sikerét illeti, mindenki attól az ér-
zettől volt eltelve, hogy a kurzus várakozáson felül 
sikerült s azon reménynyel távozott, hogy ezek a ke-
resztény szocziális előadások a gyakorlati életre mesz-
szemenő kihatással lesznek. Ra j t a vannak, hogy a 
hangoztatot t eszmék ne maradjanak üres frázisok, ha-
nem a gyakorlati életbe kívánják azokat átültetni s 
azért azon tanakodtak, hogy végrehajtó-bizottságot 
szervezzenek. 

Róma. Szent István király római alapítványa. *) 
Alig hiszem, hogy a világtörténelem képes volna 

felmutatni csak egyetlen fejedelmet is, a ki fenséges 
hivatását oly szerencsésen fogta volna fel, mint a mi 

*) E figyelemre méltó sorokat a „Sz. Cs. Iv. K." közli 
néhai dr Martin Antal pécsegyhm. pap irataiból. 
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első dicső királyunk Szent István. Miután semmi sem 
volt előtte bizonyosabb, mint hogy czélját csupán azon 
uton-módon érheti el, a melyet az emberiség Megvál-
tója kijelelt, vállaira vette a gyönyörűséges igát és 
nemzetünknek apostolává lőn. A ker. kath. vallás virá-
gos kertjévé varázsolta át az ős Pannoniát s a törté-
nelem tanúsítja, hogy Szent István, mint apostol rakta 
le országunk szilárd alapját, midőn első sorban a val-
lás, s az ezen alapuló alkotmány, s az ebből eredő 
polgárosodás, s az ez által előidézett nemzeti önérzet 
magvait hintette el országában. Hogy pedig működé-
sét annál nagyobb siker koszorúzza, összeköttetésbe lépett 
a római pápával, hogy együtt buzgólkodjék vele. A 
római pápától apostoli czimet, koronát és keresztet 
kapott. Es hogy egyrészt az apostoli Szentszék iránti 
ragaszkodásának még fényesebb bizonyítékát nyújtsa, 
másrészt pedig alattvalóiban a vallásosság lángját, a 
melylyel nemzetünket újjáteremtette még inkább élesz-
sze, szent lelkének sugalmát követve kitérj észté áldott 
kezeit a kereszténység szivére, Rómára is, midőn itt a 
magyar zarándokok számára lakhelyet és templomot 
építtetett. 

Miután ez alapítványnak most már csupán hűlt 
helyét találjuk, hiszen, nem lesz érdektelen annak sor-
sáról a történelmi feljegyzések nyomán némi felvilágo-
sítást nyújtani. 

Már jóval Szent István előtt létezett a Szent 
Péter templom mellett egy Szent Istvánról nevezett 
monostor, melyet II. István pápa építtetett elődének, 
Szent István vértanú- és pápának tiszteletére. III. 
Innoczencz pápa szerint Szent István király e monos-
tort eleinte fejedelmi adományokban részesítette, nem-
sokára pedig ennek helyére a magyarok számára zarán-
dokházat alapított. Erről tanúskodnak továbbá IX. 
Gergely, később V. Márton pápák okiratai, melyekben 
emlités tétetik egy u. n. „Hospitiumu-ról, melynek 
alapját Szent István magyar király vetette meg. Hason-
lóképen megemlékezik erről Kartuicius 11-ik századbeli 
magyar püspök, ki megirván Szent István viselt dol-
gait, a többi között ezeket is mondja: „Rómában is, 
azon magyarok számára, kik jámbor szándékból Rómába 
vándorolnak, zarándokházat alkotott, melyet kőfal vett 
körül." Rubeus Jeromos történetíró is bizonyítja ezt, 
ki a királyi alapítvány diplomáját tette közzé a követ-
kező, őseink vallásos égedelméről tanúskodó megjegy-
zéssel: ,-Nagy volt ugyanis azon magyarok száma, a 
kik évente az apostolok küszöbének látogatására és 
csókolására Rómába zarándokoltak." 

Az alapitási évet illetőleg Stilting János, Szent 
István életének irója szolgál felvilágosítással, kinek 
állítása szerint az alapítás 1030 és 1038 között történt. 

A fendicsért Kartuicius kijelenti egyszersmind, 
hogy az épület mellé, a mely Szent Péter basilikája 
mellett foglalt helyet, kápolnát is készíttetett, a mely 
később Szent István magyar királyról lőn elnevezve. 

Szent István halálával letűnt a vallásos buzgalom 
napja, mely oly ragyogó világot és meleget árasztott 
mindenfelé. A római zarándokiások ritkábbak levének, 
s őseink lassacskán teljesen elhanyagolták római birto-

kukat, melyet az idő vasfoga amúgy is enyészettel 
fenyegetett. Csupán Isten különös kegyelme védhette 
ez alapítványt, a történelem feljegyzése szerint ugyanis 
Szent István óta csupán a 15-ik században akadt egy 
fejedelem, aki figyelmét arra is kiterjesztette. Ez pedig 
Y. Márton pápa bullája szerint nem volt más, mint 
Zsigmond király, a ki Henrik György minorita rend-
főnököt bizta meg az intézet rendbehozatalával, a mi 
meg is történt. 

Ugy látszik azonban, hogy nem sokára ismét 
feledésbe ment, mert Bonfin, Thuróczy 15. századbeli 
történetírók szerint az épületnek csupán maradványai 
állottak fen minden alak és ékesség nélkül. 

Mint a ház későbbi felirata mutatja : 1497-ben VI. 
Sándor pápa és Ulászló alatt ismét megujíttatott 
Bodroghy Fülöp királyi biztos és a zarándokok buzgó-
sága folytán. 

Az intézet a magyar Pálos szerzetesek gondjaira 
lőn bizva 1572-ig, azaz XIII . Gergely pápáig, a ki 
tapasztalván, hogy a zarándoklatok mindinkább meg-
fogyatkoznak, és igy a szent hely czéltalanná válik, a 
Pálosoknak a Coelius-hegyen fekvő Szent István első 
martyrról nevezett templom mellett nyújtott lakhelyet, 
Szent István alapítványát pedig összes jövedelmével a 
máig is virágzó német-magyar collegiumnak adomá-
nyozta, kikötvén egyszersmind, hogy a jövőben ezen 
collegium tartsa kötelességének a magyar zarándokokat 
három napig teljes ellátásban részesíteni. 

Ez időtől kezdve Szent István háza a Szent 
Péter templom kanonokjai és javadalmasainak szolgált 
lakhelyül, mígnem 1776 juliusában leromboltatott, a 
mit a Szent-templom kiterjesztése tett szükségessé. 

A rombolás alkalmával érdekes emlékekben gaz-
dag temetőre bukkantak, a mely a magyarok tulajdonát 
képezte. 

Jelenleg a Szent-Péter-templom óriási sekrestyéje 
emelkedik fel Szent-István alapítványának romjain a 
melyek emlékét néhány ugyanabban őrzött ősi oszlop 
hirdeti csupán. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

(Vége.) 

= Ertesitő a győri kir. kath. tanitóképző-intézet-
ről az 1900/1. tanév végén. Közli Haller József igaz-
gató. Győr 1901. 8-r. 53 1. — Tartalma: f Zalka János. 
(Képpel), f Hahnekamp György. I. Tanulmányi kirán-
dulások az Aldunán. Jakab Ferencztől. II. Az intézet 
állapota és működése: a) Az intézet fenntartója halá-
láig dr Zalka János püspök volt. Átszáll a püspök-
ségre. b) A tanév lefolyása, c) Az oktatás, d) Tanesz-
közök és könyvtárak állapota, e) Az önképzőkör, az 
ének- és zenekar, f) Munkácsy-önképzőkör, g) köz-
tartás, segélyezés, jutalmak, h) Egyházmegyei főtan-
hatóság : dr Mohi Antal kápt. helynök. i) Tanári testü-
let 8 tagból állt. j) A tanulás és magaviselet eredmé-
nye. k) Statisztikai kimutatás. E szerint volt összesen 
168 tanuló, róm. kath. 162, izr. 1, ág. 4-, ref. 1. 
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= A Mi Asszonyunkról nevezdt szegény iskolanővé-
rek vezetése alatt a (lebreczeni Svetics-intézetben álló 
rom. kath. elemi és felsőbb leányiskola és tanitónőképző-
intézet Értesítője az 1900/1. iskolai évről. Közzéteszi 
az igazgatóság. Debreczen 1901. 8-r. 96 1. — Tartalma: 
I. Adatok az 1900 1. iskolai év történetéhez. II. Kü-
lönféle intézeti belügyek. III. Tantestület. Alit dr 
Wolafka Nándor igazgatása alatt 21 tagból. IV. A 
használt tankönyvek jegyzéke. Y. Tananyag. VI. Könyv-
tár. VII. Bútorok, felszerelés gyarapodása. VIII. To-
vább-kópző magántanfolyam. IX. Internátus. X. Sve-
tics-intézeti Önképző- és Segitő-kör. Fővédő dr Schlauch 
Lőrincz bibornok. XI. Érdemsorozat. XII. Magaviselet 
és tanulmányi előmenetel. XIII . Tanítónőképző. XIV. 
Tovább-képző magántanfolyam. XV. Statisztikai ada-
tok. Tanuló volt 430, r. kath. 286, g. kath. 9, g. keh 
3, ref. 61, ág. 12, izr. 59. 

= A pécsi „Miasszonyunk"-ról nevezett rend püspöki 
tanit ónőképző-intezetének Értesí tője, az 1900/1. iskolai 
évről. Közli JDöbrössy Alajos t. kanonok, igazgató. Pécs, 
1901. 8-r. 143 1. — Tartatnia: I. Észrevételek és kíván-
ságok. II. Visszapillantás a lefolyt évre. III. A tanitó-
nöképző-intézet állapota. IV. Tájékoztató a tanítónő-
jelöltek részére. V. Egyházmegyei tanhatóság. Az intézet 
fővédnöke hetyei Hetyey Sámuel püspök Egyházmegyei 
tanfelügyelő, Hanny Gábor apátkanonok. Igazgató 
Döbrössy Alajos. Főnöknő Brunner M. Gabriella. A 
tantestület 8 tagból áll. VI. Bevégzett tananyag. VII. 
Érdemsorozat. VIII. Számadatok. A növendékek száma : 
104, róm. kath. 98, ref. 2, izr. 4. IX. Tájékoztató azok 
részére, kik magánúton készülnek a tanítónői pályára. 
X. Értesítés a jövő tanévre. 

= A nagyszombati érseki főgymnasium és a vele 
kapcsolatos kir.-érseki konvilctus Értesítője az 1900/1. 
tanévről Közli Kőhalmi József, a főgymnasium igazgatója 
ós a kir.-érseki konviktus kormányzója. Nagyszombat 
1901. 8-r. 215 1. — Tartalma: I. A virágok és rovarok 
kölcsönösségének titkai. Közli Hudyma Emil tanár. II. 
A tanári testület. Tanított 18 esztergomfőmegyei áldo-
zár és 1 világi. III. Végzett tananyag. IAr. írásbeli 
szabad dolgozatok tételei a magyar nyelvből. V. A 
szertárak gyarapodása. VI. Ifjúsági körök, a) Mária-
kongregáczió. b) Gyorsíró kör. c) Önképző kör. d) 
Énekkar, e) Ünnepélyek. VII. Adatok az intézet tör-
ténetéhez. VIII. A nagyszombati kir.-érseki konviktus. 
(7 képpel.) a) Nevelő-intézeti személyzet, b) Oktatás, 
c) Nevelés és fegyelem, d) Aesthetikai és szónoki neve-
lés. e) Testi nevelés, f) Egészségi állapot, g) Napirend, 
h) Fegyelmi szabályok, i) Évi programm. IX. Jótékony-
sági ügy. X. Érdemsorozat. XI. Érettségi vizsgálatok. 
Érettségit tett 41, jel. 9, jól 8, elégs. 19. jav. utas. 5. 
XII . Statisztikai adatok: ifjúság száma 428, r. k. 363, 
ág. 11, izr. 54. 

= A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék 
vezetése alatt álló kalocsai érseki tanitónöképző-intézetek, 
nővelde, árvaház, felső és elemi népiskola és óvoda Értesítője 
az 1900/1. iskolai évről. Kiadja az intézeti igazgatóság. 
Kalocsa 1901. 8-r. 78 1. — Tartalma: (9 képpel.) I. Az 
ntézet szervezete. II. Adatok az intézet történetéhez. 

a) Mária-gyülekezet, b) Önképző-kör. c) Vizsgálatok. 
III. Az intézetben tartott ünnepségek. IV. A k. főpász-
tor aranymiséje. V. A főnöknő kir. kitüntetése. VI. Az 
intézet személyzete. Igazgató Vetrovácz József, főnöknő 
Franz Mária Terézia. VII. A polgári és felső népisko-
lai tanítónöképző-intézet. VIII. A tanulók névsora. IX. 
Statisztikai adatok. X. Elemi tanítónőképző intézet. 
XI. A növendékek névsora. Növendékek száma 119, r. 
k. 118, réf. 1. XII . Tájékoztató a felvétetni óhajtók 
számára. XIII . Rendszabályok. XIV. Belső nőnövelde. 
XV. A polgári iskola növendékeinek névsora. XVI. 
Felsőnépiskola. XVII. Árvaház. XVIII. Elemi népiskola. 
XIX. Óvoda. X X . Fiókházak 18 helyen. 

I R O D A L O M . 

= Quo Yadis ? Regény Neró császár idejébőh 
Irta Sienkicvicz Henrik. Az ifjúság és a családok szá-
mára készült fordítás, a szerző életrajzával, bevezetés-
sel és magyarázó jegyzetekkel. Két 8-rétü kötet: 
XLVIII , 336 -(- 365 lap. Ara remek egészvászon disz-
kötésben, szines czimképekkel 5 frt 20 kr. A Képes-
Elbeszélő-Könyvtár czimü sorozatban jelent meg. A 
szerzőről és regényéről kevés szót kell ejtenünk. Sien-
kievicz neve diadalmasan járta be az egész világot s 
a „Quo Vadis?"-t eddig már minden müveit nyelvre 
lefordították. Sikere talán a legnagyobb volt az ameri-
kai Egyesült-Államokban, a hol egy bostoni kiadóczég 
egy év alatt 700,000 példányt adott el a kitűnő re-
gényből. — Katholikus szelleme daczára a „Quo Va-
chs?" a protestáns Angliában és Németországban ép 
oly általános megbecsülés tárgya s ép oly hatást tett, 
mint Francziaországban és Olaszországban. Színdara-
bot is csináltak belőle s Párisban és Rómában óriási 
sikerrel adták. Az utóbbi helyen eddig több mint 240 
előadást ért meg. A „Quo Yadis ?" lapjai soha el nem 
muló fénynyel hirdetik a szeretet vallásának diadalát. 
Szereplői egyfelől Neró, a „földi isten", az ismert vi-
lág korlátlan ura, körülvéve a földet leigázó légióktól 
s másfelől az alázatos galilaeai halász, Péter apostol, 
a kinek minden fegyvere a kereszt; kell-e ennél lehe-
tetlenebb ellentét, képzelhető-e a küzdelem két ily 
egyenlőtlen ellenfél között? A bibliai Dávid és 
Góliát páros csatája nem is hasonlítható ehhez, hiszen 
Dávidnak meg voltak a parittya-kövei ; az Apostolnak 
ellenben nem volt semmije s még ha lett volna is 
fegyvere : a szeretet vallásának törvényei megtiltották, 
hogy hasznát vegye. És mégis ő lett a győztes, bár a 
harezban életét vesztette : a világ birtoka megmaradt 
Nérónak és utódainak, de ők már csak a holt tömegen, 
az anyagon uralkodtak, mert a szellem, a lélek meg-
undorodván a „földi isten" bűneitől gyalázatosságaitói 
önként vette magára Krisztus „könnyű terhét, gyö-
nyörűséges igáját" s az „égi Isten" országának eljöve-
telét várva, békés megadással tűrte az elnyomatást, a 
kegyetlen erőszakot a túlvilági jutalom biztos remé-
nyében. Mesterien jellemzett alakok domborítják ki a 
költőnek ezt a gondolatát, mely vörös fonalként húzó-
dik végig az egész regényen. E körül csoportosulnak 
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az események s a cselekvény fokozatos fejlődésével 
lépést tart az az átalakulás is, a melyet szent hitünk 
parancsai idéznek elő a szereplő személyek lel-
kében, gondolkodás módjában. És ebben a lélek-
tani folyamatban nincs hézag, nincs ugrás sehol. 
Vinicius, a hevesvérű patriczius, a ki megszokta rab-
szolgának, semminek tekinteni a nem rómaiakat, enge-
delmes szolgájává szegődik Péter apostolnak, a megve-
tett zsidónak ; a parancsoláshoz szokott féktelen, gőgös 
katona szelid lelkű, felebarátjait szerető keresztény 
lesz. S ez az átalakulás szemünk előtt megy végbe és 
érezzük, hogy másként nem is történhetik. Chilon, az 
elvetemült, ravasz görög, a ki czinizmusában öl, rabol 
s végre még azokat is elárulja, a kik minden gonosz-
ságát nagylelkűen megbocsátják, szintén szemünk lát-
tára tér meg s mi érezzük, hogy ez a megtérés is ter-
mészetes, sőt föltétlenül szükséges is. A Quo Vadis? 
jelen magyar fordításáról meg Icell jegyesnünk, liogy az 
főképpen két jeles olasz nyelvű átdolgozás alapján készüli, 
melyet az egyházi hatóság is jóváhagyott. Az egyik : Quo 
Vadis, racconto storico dei tempi di Nerone, versione 
di Federigo Verdinois unica autorizzata dall'autore. Con 
approvazione ecçlessiastica. Napoli, Libreria Detken & 
Rocholl, 1900. ; a másik : Quo Vadis, nuova traduzione 
ad uso della gioventu e delle famiglie, del Prof. Enrico 
Salvadori, Con approvazione ecelesiastica. Roma, Desclée, 
Lefebure & C., editori pontifici, 1901. •—A bő jegyzetek-
kel kisért magyaros szöveget Löschinger Hugó jeles 
festőművészünk 33 eredeti illusztrácziója cliszíti. Ezeken 
kivül az I. kötet Sienkievicz Henrik fametszetü arcz-
képét, a „Domine, quo vadis?" kápolna rajzát s a régi 
Róma térképét is tartalmazza. A könyv kapható minden 
nagyobb fővárosi könyvkereskedésben. Főbizományosa 
Pjeiffer Nándor könyvkereskedő: Budapest, TV. ker. 
Kossuth Lajos-utcza 7. szám. 

— A Magyar Sión folyó évi hetedik füzetébe 
Zubriczky Aladár dr („A gyermek Jézus köntöskéje" 
hittudományi szempontból), Vargha Dezső dr (VII Ger-
gely ós az egyházi reform), és Pethő dr (A föld kor-
szakai) irtak hosszabb s érdekesebb dolgozatokat. A 
füzet többi részének tartalma könyvismertetésekből és 
vegyes közleményekből kerül ki. Az Esztergomban 
megjelenő egyházirodalmi havi folyóiratot Kereszty 
Viktor dr szerkeszti. Előfizetési ára egész évre 12 
korona. A jelesen szerkesztett lapot igen melegen 
aj ánlj uk. 

— Jézus sz. Szivének Hírnöke valamint a Sziiz 
Mária Virágos kertje gazdag tartalommal jelentek meg. 
Mindkét lapot szerkeszti: Tóth Mike S. J . Kalocsán. 

— A „lioiTOnieus" kath. hitszónoklati folyóirat a 
következő tartalommal jelent meg : Pünkösd után való 
X. vasárnapra : Horváth Lajos, győr-ujvárosi plébá-
nostól. — Pünkösd után való XI. vasárnapra: liathner 
Mihály, pinkafői plébánostól. — Nagyboldogasszony 
ünnepére : Mladoniczky Ignácz. — Pünkösd után való 
XII. vasárnapra: Nagy Antal. — Szent István király 
ünnepére : liépássy János. — Szent' István király ün-
nepére : Dr Boda János. — Pünkösd után való XIII . 
vasárnapra: Httváth Lajos. Alkalmiak: Bucsunapra 
(Havi-Boldogasszony ünnepén : Dr Karácsonyi Imre. — 
Péld a az alkalmi szentbeszédhez. Szerkeszti Nagy A. 
győri kanonok. 

— A „Szent Család Kis Követe" a következő 
gazdag tartalommal jelent meg: Lelki finomság. V. F. 
— A lelki békéről. Müller L. — Sz. József szeretete 
az emberek iránt. Innfeld S. — Hires lelkivezérek művei-
ből. V. F. — A Miatyánkról. Ocsay György. — Sz. István 
király római alapítványa M. A. — Hegyen völgyön 
lakodalom. Hahnekamp Gy. — Társulati ügyek. — 
Adakozások. — Szerkesztői üzenetek. Borítékon Kis 
Újság. Szerkesztik: Szemenyei — Virág, Pécs. 

VEGYESEK. 
— A szent Ferencz,-rend köréből. A Ferencz-ren 

diek Szűz Máriáról nevezett provincziájában megtör-
téntek a szokásos dispozicziók. Az áthelyezések és in-
tézkedések a következők : A szombathelyi rendházban 
P. Elek Theodorik, kiérd, definitor lemondott a theol. 
tanárságról, helyébe lectornak P. Janzsó Dömötör kül-
detett a budapesti rendházból : az uj áldozópapok kö-
zül P. Mráz Bemard Pozsonyba küldetett, míg P. Vi-
lics és P. Bilisits tanulmányaik folytatása és befejezése 
czéljából továbbra is Szombathelyen maradnak ugy, 
hogy a helybeli rendházban 7 páter fog lakni ; Szom-
bathelyen a szerzetestestvérek is megszaporodtak, a 
mennyiben Németh Aurél Malaczkáról és H<yzl Rajner 
Pozsonyból ide rendeltetett ; a 3-ad éves theologusok 
— szám szerint négyen — hétfőn érkeztek meg Po-
zsonyból Szombathelyre. — P. Szitányi Ferencz Né-
met-Ujvárról Nagy-Kanizsára. P. Allersdorfer Frigyes 
Bucsu-Szent-Lászlóról Nt. Újvárra. P. Zámji F'rigyes 
Nagy-Kanizsáról Bucsu-Szent-Lászlóra, P. Horváth 
Guidó B.-pestről Malaczkára, P. Antalik Liborius Nagy-
Szombatból B.-pestre, P. Kiss Arisztid a pécsi egyház-
megyéből visszatért, volt sz. F.-rendi szerzetes vikári-
usnak Budapestre disponáltatott. — P. Simon Mátyás, 
Székesfehérvárra házfőnöknek neveztetett ki ; a rend 
elhatározta, kogy a jövő tanévtől fogva Fehérvárott 
collegium seraphicumot állit fel, melybe egyelőre 10 
növendék vétetik fel teljesen díjtalanul, kik tanulmá-
nyaikat nyilvános tanintézetekben fogják végezni s 
majd, ha hivatást éreznek magukban, a rendbe lép-
hetnek ; a felvételnél a jóravaló, becsületes szülőktől 
származó árva fiuk előnyben részesülnek ! a kollégium 
prefektusává s egyúttal házfőnök-helyettessé P. Hor-
váth József, pozsonyi lectort nevezték ki. A rendbe 
most felvett noviciusok száma 12, kik a malaczkai 
zárdában töltik az ujonczévet. 

— Statisztikai adatok. Ismét megjelent a számok 
vaskos könyve, a fővárosi statisztikai hivatal junius 
hónapi íüzete. Legérdekesebb fejezete az, a melyik az 
esketésekről szól. A házasságkötések száma 19C0-ban 
6327 volt, tizezer lakóra 88. A vegyes-házasságok 
száma évről-évre emelkedik, a főváros egyesítése ide-
jén 329-et tett, a mult évben 1678-at. A katholikusok-
nál a nők ritkábban léptek vegyes házasságra, mint a 
férfiak, a'protestánsoknál épen ellenkezőleg áll a dolog. 
Az izr. vőlegények közül 8*4 százalék vett el más 
vallású nőt, az izr. vallású menyasszonyoknak 7-4 szá-
zaléka ment nőül más vallású vőlegényhez. A vegyes 
házasságokból születendő gyermekek vallását illetőleg 
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legjobban ragaszkodnak saját vallásukhoz a római 
katholikusok (61.2 százalék) és a helvétek (52.4 száza-
lék), kevésbbé az ágostaiak (30.9 százalék) és az izrae-
liták (6.5 százalék). A legény vőlegények és hajadon 
arák száma az utóbbi években emelkedik, A vőlegé-
nyek közt volt 5567 legény, 618 özvegy, 142 elvált; 
a menyasszonyok közt 5768 hajadon, 445 özvegy és 
114 elvált. A házasulok túlnyomó többsége magyar 
anyanyelvűnek vallotta magát : A vőlegények közül 
76.5 százalék, a menyasszonyok közül 78.5 százalék. 
Az idegen ajkú vőlegényeknek 64,6 százaléka, az 
ugyanilyen menyasszonyoknak 64.4 százaléka beszélte 
a magyar nyelvet is. Sem írni, sem olvasni nem tu-
dott 297 vőlegény és 780 menyasszony. A házasulok 
korviszonyaival foglalkozó táblából kiemeljük a követ-
kezőket : A legtöbb vőlegény-(3813) a 24—29 korévre 
esik, a legkevesebb (68) a 60 éven tuli korra. A leg-
több menyasszony (2230) a 2 0 - 2 1 korévre esik, az 
59 éven tuli korra már csak 138. — A legtöbb házas-
ság februárban, továbbá novemberben és augusztus-
ban köttetett a legkevesebb januárban, márcziusban 
és deczemberben. Utólagos házasság által törvényesit 
tetett 184 fiu és 185 leány. M. Á. 

— A jaáki templom újjáépítése. A jaáki apátság 
ősrégi templomát, mely a leghíresebb Árpádkori emlék 
Magyarországon, évek óta restaurálják. Az újjáépítés, 
melyet a műemlékek országos bizottsága ellenőrizése 
mellett Gyalus László, az iparművészeti iskola építé-
szeti szaktanára vezet, befejezéséhez közeleg. A művé-
szileg restaurált tempi Dmot országos ünnepség kereté-
ben fogják felszentelni. A templom híres kapuzatáról, 
melynek hü mása méltó feltűnést keltett ugy a mille-
niumi, mint a tavalyi párisi világkiállításon, ujabban 
két pontos, gipszlenyomatot készítettek, az egyiket a 
szépművészeti muzeum számára és a másikat művészeti 
tanulmányozás czéljából. 

— A szent Ferencz-rend magyarországi rendtar-
tományának kormánytanácsa julius hó 16-án tartott 
tanácskozásán a rend kötelékébe való felvételt meg-
könnyítendő, elhatározta, hogy a leendő ujoncznövendé-
kek előkészítésére finevelő intézetet létesít, amelyben 
oly 11—12 éves apa-anyátlan árva, egészséges és jó te-
hetségü, az elemi iskolát szép sikerrel végzett fiúgyer-
mekeket fog saját költségén tovább neveltetni, akik a 
megfelelő gimnáziumi tanulmányok elvégzése után a 
rend kötelékébe fognak lépni. Az érdeklődők, lelkész 
urak és gyámok figyelmét azon megjegyzéssel hívjuk 
fel e kiválóan gyakorlati intézményre, hogy az esetle-
ges folyamodók Írásbeli és kellőleg felszerelt kérvényü-
ket (keresztlevél, orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyít-
vány) Ozorai Izidor, rendtartományi főnök atyához 
(Pozsony, ferencziek) mielőbb nyújtsák be. 

— Kecskeinét-ridéki kiállítás. A kecskemét-vi-
déki kiállítás végrehajtó-bizottsága a következő sorok 
közlésére kérte fel szerkesztőségünket : Folyó év 
augusztus hó I l ikén nyilik meg a rKecskemét-vidéki 
ipar-kiállitásu és tart augusztus hó 25-ikéig. Az iparkiálli-
tásban részt vesznek a szomszéd Czegléd-, Nagy-Kő-
rös-, K. K. Félegyháza- és Halas városok ipartermé-
keikkel. Folyó hó 20-ikán nyilik meg a „Gazdasági 

kiállítás" és tart 25-ig. A gazdasági kiállítást a Pest-
megyei gazdasági egyesület rendezi. Mindkét kiállítás 
Kecskeméten a kistemplom-téri tágas iskola termeiben 
az iskola udvaraiban, a szomszédos lovardában, ezen 
épületek előtt e czélra bekerített kb. 3.000 ~J méter 
és az épületek mögött kb. 5.000 • méter szabad terü-
letén és az iskola és lovarda közti utczán lesz, s be 

î lesz kerítve az egész terület s a kiállítás czéljaira al-
kalmassá téve. Az ipar-kiállitáson lesz a Pestmegyei 
Duna-Tisza közén űzött ipar együttesen az országnak 
méltóan bemutatva. A kiállítók száma jnegközeliti a 
600-at, több mint 2,500 Q méter területen. Az ipar-
kiállitás magában foglalja a fa- és butor-, fém-, kő- és 
agyag, ruházati, bőr- és sörte, sokszorosító- és papír, 
valamint a többi vegyes ipar czikkeit. Ezeken kivül 
be lesznek mutatva iparművészeti tárgyak és a házi-
ipar : élelmezési iparczikkek, műszaki és vegyészeti 
ipar, járművek, szőlőszeti-, borászati-, gazdasági- és 
kertészeti eszközök, iparoktatás, segéd és tanoncz 
munka kiállítás. Nemkülönben működésben lesznek be-
mutatva a kisipar czéljaira alkalmas gépek és eszkö-
zök. Végül a hazai gyári féltermékek. A felsorolt cso-
portokból láthatjuk, hogy a kiállítás magában foglalja 
az ipar összes faktorait. Oly iparágak, melyek a Duna-
Tisza közön nincsenek, az ország más részéről is elfo-
gadtatnak. A gazdasági kiállítás magába öleli egész 
Pestmegye területét. Kiállításra kerülnek a gazdasági 
kisebb és nagyobb gépek és eszközök, versenyt ren-
dez peronospora permetezők és viharágyukból, kapcso-
latosan baromfi kiállítással és Bugacz-Monostorról 
csikó felhajtással. A bizottság gondoskodott, hogy a 
kiállításról kimerítő „kalauz" adassék ki 60 fillér ár-
ban. A kiállításba a belépti-dij 40 fillér. Nemkülönben 
gondoskodva van, hogy az árnyas iskola udvaraiban 
tisztességes áron vendéglő nyittassék, hol étkezni is 
lehet. Csoportos látogatóknak társasebéd, vagy va-
csora is rendezhető. Gondoskodva van, hogy a kecs-
keméti bor méltóan a borkóstolóban hideg buffet-veí 
kapcsolatosan bemutattassék. Sorsjegy ára 40 fill., 
melyen a kiállításon részt vett iparczikkek kisorsol-
tatnak. E sorokban röviden vázoltuk a „kecskemét-vi-
déki kiállítás" terjedelmét, mely nem szerény keretben 
mozog, hanem ugy terjedelmében, mint a kiállítók 
nagy száma biztosítja a látványosság érdekességét. 
Miután Kecskemétnek az egész országgal kedvező 
vasúti összekötése van, e szerint a kiállítás látogatása 
nagyon megvan könnyítve. Mindennemű kérdezőskö-
désre, sőt elszállásolásról is a végrehajtó-bizottság ad 
felvilágosítást. 

A szerkesztő telefonja. 
Sz. M. A küldött ismertetést alkalom adtán hozzuk. — F. 

Zs. Legközelebb ismertetjük. 

Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. ^JS 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



itl Mitotan   
Megjelenik e lap heten- f 

ként kétszer : 
szerdán és szombaton. § 

Előfizetési dij : ï 
félévre helyben s posta- jj 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztő lakása : î 

Budapest, 
VI., Bajza-utcza 14. sz., | 
hova a lap szellemi \ 
részét illető minden Ï 

küldemény czimzendő. I 

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 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, augusztus 10. 12. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo mffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.11 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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— Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A német kathol ikus nagygyűlés . — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

LEONE. 

Egyházi állapotaink. 
Mindinkább té r t nyer ama meggyőződés, 

hogy válság elé nézünk. Persze ma még senki 
sem tndja okát-módját adni annak, miként 
fog az végliezmenni. Nehéz felhők felszállá-
sát és közeledtét látni meleg nyári napon, s 
emberek és állatok egyaránt érzik közeledtét, 
anélkül, hogy előre tudhatná , hol fog az le-
ereszkedni s mily szerencsétlenséget fog okozni. 
Ehhez hasonló sok tekintetben mai helyzetünk 
egyház vallási tekintetben is. Évek óta ha-
talmas megrázkódtatás közeledtét érezzük, s 
Pé ter hajójának ősz kormányosa ismételve 
vihart és fergeteget jelez. 

Nagyon természetesen. A szabadelvüség 
és szocziálizmus eszméi, melyek a népek tár-
sadalmi és politikai életében uralomra ju to t tak , 
az egyház testét sem hagyták érintetlenül, ha 
az egyház alat t azt ért jük, a mit a la t ta érte-
nünk kell : a kereszteltek összességét ; akár 
katholikusok azok, kik de jure et facto az 
egyházhoz tartoznak, vagy az elválasztottakat, 
kik nem dejure, hanem defacto hozzá tartoz-
nak. A milliók viszonya az egyház és vallás-
sal szemben mindkét részről meg van támadva. 

A katholikusoktól annyiban, amennyiben szá-
mosan a műveltek köréből épp ugy, mint a 
munkásokéból részint a hitetlenség örvényébe 
sodortatnak, részint a gyakorlat i keresztény-
ségtől idegenkednek ; a nemkatholikusoknál 
annyiban, amennyiben náluk is a katholikus éi-
hoz hasonló tünemények napvilágot látnak, a 
mihez még hozzájárul az is, hogy náluk a 
meghasonlások és szétbomlások a véghetetlenig 
növekedtek. Azt mondhatni : A világ a vallást 
illetőleg uj u t án küzd vonatkozással annak 
alakj ara es t a r ta lmára ; a világ, amennyiben a 
római katholikus egyház ta la ján nem áll hűen, 
erősen, elméletileg és gyakorlati lag. Az egye-
düli szilárd az elemek hullámos tengerében 
Róma — ma épp ugy mind annakelőt te — 
Róma rendíthetlen elveivel, a maga egyedül 
álló következetességével, a maga elméletileg 
és gyakorlati lag fölülmulhatlan kereszténysé-
gével. 

Az uj utáni küzdelem tehát mindkét rész-
ről tagadhata t lanul meg van, s ennek kisérője 
a vál toztatás utáni törekvés. A mi embereink 
az idehozottal és fennállóval elégedetlenek. A 
theologiában nem tetszik nekik a dogmatika 
túlsúly a,_az erkölcstanban a kasuistika lehető-
sége, a jogban a természetjogi a lap; minden 
egyes szakmánál a történelmi módszer alkal-
mazását kivánják, a skolasztika és alakjainak 
mellőzését. A latin nyelvről tudni sem akar-
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nak, anélkül, hogy meggondolnák, hogy e nyelv 
mes te rünk a vallás és egyházban, á l lamjog és 
művelésben. Az alakiságok és módszerek meg-
vál toz ta tásával ugylátszik némelyek még az 
elvek megvá l toz ta tásá t is óha j tanák , a min t a 
15. században Francz iaország reformtheolo-
gusainál észlelhető. 

A klérus tevékenysége sehol te tszésükre 
nem talál. Ha a nyilvános életben tevékeny 
részt vesz, akkor arról vádolják, hogy politi-
zál, ha visszavonul, az t vetik szemére, hogy 
nem érez a néppel. Azok, kik hivatva vannak 
az Is ten egyházának vezetésére, sehogysem 
tehe tnek kedvök szerint, ugy hogy az t hinné 
az ember, mintha a világ minden pon t j án a 
kereszténység ügye nem igen volna rendben. 
Némely ál ta luk felemlí tet t új í tások úgyis meg-
tör ténnek ; csakhogy azoka t észre nem akar-
ják venni ; más ál ta luk a ján lo t t ú j í tások azon-
ban kereken visszautas í t ta tnak. Különben nem 
tagad ják , hogy sokat jobban lehetne és kellene 
megtenni . A legjobb kathol ikusok mégis csak 
emberek maradnak , kiknél emberi dolgok elő-
fordulnak, hisz az apostolok is emberek vol-
tak, kiket Urunk és Üdvözí tőnk is rendreuta-
sított , s igy a lka lomadtán új í tásra szorultak. 
De arról meg vagyunk győződve, hogyha né-
mely új í tok szellemében el járnának, semmi 
egyéb nem nőné ki magá t , mint a mi a pro-
tes táns Laga rde néze te szerint a XVI. szá-
zadban nő t t e ki magát , t . i. egy : ,,koszos 
új í tás" . Az egész múl t ta l való szakítás nem 
szülhet egészséges, életképes képezményt . Ily 
szakítás erőszakos rés volna a tör ténelemben, 
s azér t nagy ri tkaság, hogy a tör ténelmi mód-
szer leghangzatosabb képviselői e rést szük-
ségesnek ta lá l ják s keresztül vinnék. Valamint 
annak előtte, úgy a jelen és jövőben R ó m a lesz 
a törlietlen szikla, mely megvéd minden meg-
t á m a d t a t á s ellen. Lesznek esetleg veszteségek 
s vannak már a je lenben is. Az előrehaladó 
válság még többet fog követelni, s ha még 
nagyobb fordula t állana be, mint azt néme-
lyek előre megjósolják, akkor az erkölcsi ha-
lott i mező kegyet len képet fog nyúj tani . 

Dr Ott Adám. 

a természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Irta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 

,.Te kőszikla vagy és e kőszálon 
fogom építeni anyaszenteg3*házamat és 
a pokol kapui nem vesznek erőt raj ta ." 

Máté 16, IS. 

Valami ha ta lmas r emekmű igen nagy és 
kever t közönségnek is képes a figyelmét lebi-
lincselni, sőt még bámula tba és csodálkozásba 
is e j thet i nézői t — de csak kevesen t udnak 
a művész gondo la t ának mélységébe hatolni, 
melyből az megszüle te t t és kevesen képesek 
az t ábrázolása nyomán le lkükben újból fel-
idézni. Csak kevés ember előtt t á ru l fel a 
tökéle tes szépség, a mes te rműnek igazi becse ; 
mer t a t ömeg a külszint tekint i s az érzéki 
benyomások u t án i té l ; de hogy a mélyébe 
hatol jon, ahhoz hiányzik az ereje, a kedve, 
hiányzik a k i tar tása . P e d i g lényeg és igazság 
nincsenek a fölszinen, a mélységben rej lenek 
ők, valamint a drágakő is mélyen a hegység 
akná j ában van. 

A legnagyobb r emekműnek mindenki sze-
mében a kathol ikus egyház tűnik föl. 0 bámu-
la to t , és csodálkozást t ámasz t , s magá tó l a 
legnagyobb és legszebb tör ténelmi je lenségnek 
muta tkoz ik ha t évezred időközében s m é g 
ellenségei közül is sokan az erkölcsi rend 
sziklaszilárd t ámaszának s ta lpkövének tekin-
t ik a t á r sada lomban — ám csak kevesen 
ismerik nagyságának és egész hata lomtel jének 
belső okát. Vagy ta lán nem igaz? De ugyan 
mi volt az oka, hogy az utóbbi időben nem-
csak közönséges emberek, hanem oly férfiak 
is, kik évekkel ezelőt t az elsők közöt t küz-
döt tek a kathol ikus egyház ellenségei ellen, 
az ellenséges t áborba léptek át s most az 
egyház legelszántabb elleneivel egyesülve 
t á m a d n a k ellene? Hiszen még az utóbbi idő-
ben az ő szemükben is a kath. egyház volt a 
legnagyobb tör ténelmi csodamű de minél job-
ban elhanyagol ták, a valódi kereszténység, 
összeszedettség és ima életelvét, annál inkább 
m a r a d t elrejtve előlük a belső lényeg : az isteni 
az emberiben. S miu tán az egyházat a t isztán 
emberi t á r saság nívójára a lacsonyí tot ták le, 
elveszté előt tük minden értékét , j ö t t a kísér-
tés s ők e lbuktak! 

Tehá t az isteninek az emberivel való 
egyesülése az egyház belső lényege, melynek 
megismerése nélkül elveszti minden jelentősé-
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gét . Va lamin t J é z u s Kr i sz tusban az Is tenség 
és emberség elválaszthatlanul egy személyien egye-
sült — mond ja sz. Igndcz má r a második szá-
zad kezdetén1), ép oly elválaszthatlanul egyesül 
az egy egyházban az Isteni és emberi, belső 
és külső, a l á tha t a t l an és lá tha tó . — S hogy 
ennek belső lényegébe mélyebben behato l junk, 
utolsó beszédünket folytatjuk még. 

1. Az embernek végczéljárói teljes bizonyossá-
got kell szereznie. Azonban kell, hogy e bizo-
nyosságra az ember ne csak ére t tebb korában 
tehessen szert vagy akkor, ha művel t n e m z e t 
közepet te növekede t t fel, — hanem m á r a 
gyermeknek, sőt a legszegényebb szolgának 
is t i sz tában kell lennie végez élj ával, bár nin-
csenek a kor t u d o m á n y á n a k magas la tán . Ez 
époly követe lménye az ér te lemnek amint min-
denki szive te rmészetes vágyódásá t a földi vilá-
gon tu l helyezi. Semmi sincs fontosabb az 
emberre nézve, mint végczélja, et től függ 
egész erkölcsi élete, egész boldogsága a föl-
dön s a másvilágon. De va lamint te l jesen 
bizonyosnak kell lennie az embernek végczél-
j á t illetőleg, époly biztossággal kell ismernie 
az eszközöket, melyekkel az t elérheti. Mit hasz-
nál, ha ismerjük a czélt anélkül , hogy tudnók 
az uta t , mely hozzá veze t? Mindket tő kölcsö-
nös viszonyban áll egymáshoz, az egyik föl-
tételezi a más ika t . 

Kedves hal lgatóim mi a természet fö löt t i 
v i lágrendben élünk. I s ten az ő tú lá radó bőke-
zűségével mindnyá junka t bizonyos czélra 
hivot t meg. mely, mivel csak neki természe-
tes, minden t e r emte t t t e rmésze tnek tehetségét , 
felülmúlja. A z t akar ta , hogy természetfölöt t i 
módon megfelelő viszonyban legyünk vele és 
j ava iban mi is részesül jünk. Váj jon nem sür-
gősen szükséges-e tehát , ezeket előre feltéte-
lezve, hogy már ez életben is teljes felvilágo-
sítást nyer jünk czélunkról s az ar ra vezető 
eszközökről ? Bizonyára, ez ép oly követel-
ménye az ép észnek, mint a vallás okta tása . 
Hogy is lehetne e világ a mennyekben való 
természetfölöt t i tökéle tességünknek előkészítése 
és előföltétele, ha semmit sem tudnánk ezen vég-
czélról s az eszközökről, miképen lehet az t 
elérni? H a t ehá t végczélunk egyenesen fölül-

*) * Ad Ephes. c. 4. ad Magnes, c. 7. 13. V. ö. 
Möhler, Patrol. 135. o. és köv. 

múl ja szel lemünk felfogását , min t az t a máso-
dik beszédben megvi lágos í to t tuk és ha a czélra 
vezető eszközök azzal szükségképen kölcsönös 
viszonyban vannak , akkor következte tésünk, 
hogy t. i. meg kell előbb ismernünk a czél 
megismeréséhez és elnyeréséhez való föltéte-
leket, vagyis az Is tenről és isteni dolgokról 
szóló s az emberi é r te lemnek egyenesen meg-
közel i thet len igazságokat , helyes és logikus 
következte tés . Va lamin t a természetes rend ter-
mészet i igazságokat , t e rmésze tes erkölcstör-
vényt té te lez fel szükségképen, hasonlóan a 
természetfölötti rend is természetfölöt t i s az ezen 
rendnek megtelelő igazságokat és előföltétele-
ke t igényel. — S váj jon ki közvet í t i nekünk 
ezen oly szükséges igazságoknak i smere té t? 
Kik azoknak taní tó i? (Folytatjuk.) 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 
Dr Farkas Róberttől. 

(Folytatás.) 

A szövetséges rendek miskolczi gyűlése (1706. 
január 25.) ugy, mint a nagyszombati békealkudozás 
(1706 márcz.) egyaránt tárgyalás alá vette ügyöket, 
de egyetértésre itt sem juthattak, mert a szövetséges 
rendek a jezsuiták kiutasítását és javaik elkobzását 
követelték, a királyi biztosok pedig az egész kérdés 
elintézését a következő országgyűléstől akarták füg-
gővé tenni. 

Minden békekisérlet meghiúsultával Rákóczy a 
helyzet nyomásának kényszere alatt, julius 23-án 
Érsekújvárt tartott értekezleten kiadta kilencz pontból 
álló nevezetes utasításait a jezsuiták eltávolítása és 
birtokaik átvételére nézve, személyök iránt minden 
tekintetben kíméletes eljárást parancsolván. 

Ez alkalomból a kassaiak is másodszor megintet-
vén, felszólíttattak, hogy a várost minden további 
késedelem nélkül hagyják el, mert különben kiutasítá-
sukra katonai erő fog igénybe vétetni. Ily fenyegetésre 
a kollégium s egyházuk tárgyai tizennégy nap alatt 
összeirattak s az atyák nagyobbrésze eltávozott. Az 
intézet jó hasznát látta akkor két főúr nagy befolyású 
pártfogásának, hogy sem a szigorú határozatok, sem 
Rákóczy rendeletei teljes mértékben végre nem haj-
tattak s igy a tanítás csak szűkebb mederbe szorult, 
anélkül, hogy végkép szünetelnie kellett volna. Seny-
nyey István ugyanis (ki 1697 körül) maga is tanítvá-
nya volt a kassai kollégiumnak, továbbá Bercsényi 
Miklós gróf, kinek pedig fia László (1703 körül) része-
sült itt neveltetésben, az intézet iránt tanúsított hálá-
juknak s »kegyeletüknek oly szép nyilvánulását adják 
e megpróbáltatás közepette, hogy nem tekintve a kényes 
ügyben való közbenjárás kellemetlenségeit, kieszközlik 
a Rákóczy mellett fönnállott tanácsnál, miszerint az 
atyák közül egypár a kassai egyetemen a tanítás foly-
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tatására tanári minőségben, más papi öltözetben itt 
maradhasson. 

A többiek csak a szatmári békekötés (1711) után 
térnek vissza tanszékeikre, hol végre háborítlanul mun-
kálkodhatnak. 

A szatmári békének üdvös hatása intézetünk szel-
lemi és anyagi fejlődésére is csakhamar áldásosnak 
bizonyult; a mennyiben Keczer Sándor és neje Sándor 
Zsófia, a kassai egyetemen a kánonjogi tanszék meg-
alapítására, az 1712. év jan. 12-én kelt adománylevél 
szerint 50,000 rh. frt. értékii jószágot ajánlanak fel a 
kollégiumnak, mire nézve jóllehet már 1710-ben írásban 
kötelezték magukat 25,000 rh. frtnak lefizetésére, mind-
azonáltal az említett alapítást ezúttal teljessé tenni és ugy 
a haza törvényeknek, mint a Jézus-társaság instituczióinak 
megfelelő módon tényleg is életbe léptetni magukban 
elhatározták, kívánván, hogy mihelyest szükségét lát-
ják a kánonjogi előadások megkezdésének, főkép a 
papi pályára készülők érdekében, az előadások a kollé-
gium tagjai közül egy alkalmas egyén által azonnal 
nyilvánosan megkezdessenek. 

Az adományozott birtok részben örökség, rész-
ben zálogjogon lévén az alapítok tulajdona, kikötik, 
hogy ha az illető örökös a maga részét vissza akarná 
váltani, a kollégium tatozik a váltságdíj lefizetésébe 
beleegyezni s az összeget más biztos helyen befektetni. 

Mig az alapítók élnek — mondja tovább az okle-
vél — a birtok tényleges élvezetében kívánnak maradni ; 
addig is azonban kötelezik magukat, hogy a kollégium-
nak évenkinti negyedéves részletekben 1800 m. frtot 
fizetnek. Haláluk után a kassai rektor a birtokot min-
den rajta találandó ingóságokkal egyetemben — a 
cselédek illetményeit kiosztva — átveheti. 

Ha továbbá a Jézus-társasági atyák valamely bel-
háború vagy egyéb viszontagság következtében az 
országból hosszabb ideig távol lenni kényszerülnének, 
akkor a nevezett összeget, részint a társaság alumnu-
sai, részint azon működő tagok között kívánják egyen-
lően felosztani, kik hazánkban maradva tovább is az 
egyház érdekeit szolgálandják. — Ellenben a mielőbbi 
visszatérés reményében távozó atyák kötelesek az 
összeg kamatait a netán történhető károk javítására és 
pótlására fölhasználni; mert az az alapítók kegyes 
szándéka és akarata, hogy a kassai kollégium teljes 
épségben helyreállittassék.1) 

Ez az alapítvány tette lehetővé tehát ama neve-
zetes fejlődését az univerzitásnak, hogy az egyházjogi 
tanszék felállításával a harmadik fakultás mivelése is 
megkezdődött. 

E fejlődéssel kapcsolatosan szükségessé vált a 
kovács-utczai szomszédház (Losiana domus) megvétele 
a szóhagyomány szerint ez ebben az időben jezsuita 
épület lesz, hová nyomdájukat helyezik, mely a rend 
eltörlése idejéig itt működött.2) 

Majd a 60-as évek végén Szapáryné, szül. Károlyi 
grófnő a kollégium északi szomszédságában levő házát 
hagyományozza a jezsuitáknak, hová a könyvtárt és a 

Arch. Bud. Coll. Cass. Soc. Jes. f. I. nr. 14. 
2) A volt Demeter-ház. Orsz. It. Act. Jes. Cass. f. XVIII. 

muzeumot helyezték el ; ug}~ hogy a kollégium immár 
magáénak mondhatta azou egész területet, mely ma a 
Fő- és Kovács-utczára húzódó Jakabfalvy-féle háztól 
délre, egész a Jezsuita-utczáig terjed. 

E nagy telek, a mislyei prépostság birtokai hét 
faluval, számos földadomány, Kassán néhány ház, a 
Hegyalján több nagyobb terjedelmű szőlő és sok pénz-
alapitvány képezte a kassai kollégium vagyonát. De 
voltak is hozzá sokan. Mikor az univerzitás virágzá-
sában állott, 50—GO egyénből álló személyzete a tudo-
mányok és ügyességek minden ágát művelő szellemi 
középponttá vált, mely úgyszólván egész Felsőmagyar-
ország értelmiségét bírta irányítani azon hatalmas 
anyagi eszközök czéltudatos felhasználásával, melyek 
rendelkezésükre állottak. 

Mikor Mária Terézia a jezsuita rendet 1773-ban 
eltörölte, a kassai kollégium eladásra került javaiból 
170,000 frtnyi összeg folyt be, melyet az akkor szerve-
zett tanulmányi pénzalaphoz (fundus studiorum) 
csatoltak. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Szent István napja száz év előtt. — 
Régi, megfakult nyomtatott irás hirdeti a mai kor 

magyarjának, miképpen ünnepelték ezelőtt száz eszten-
dővel szent István király dicső emlékét, körülhordoz-
ván Budán csodatevő jobbkezét. Kánter Károly királyi 
várpalotai apátplébános födözte fel a várplebánia levél-
tárában az ó-nyomtatványt, mely .,Rendtartásu czim 
alatt ezreknek és ezreknek szólt, miképpen, milyen 
sorrendben kell a hálás utódoknak első, szent királyuk 
ünnepét megülniök. 

Ahogy végig olvassa az ember ezt a rendtartást, 
amit ma ^programúidnak, „műsoru-nak hívunk, szebb 
világ támad föl lelkünk előtt, az igaz, bensőséges hit 
és szívbéli tisztelet, kegyelet világa, s megismerszik 
belőle, hogy a száz év előtt való magyarok — ha nem 
voltak is a mai értelemben „műveltek'', rtelvilágoso-
dottaku , mégis — sokkal szebblelküek voltak s jobban 
meg tudták becsülni, ifja, véne egyaránt, azt aki valaha 
régen apostola, királya, gyámola volt magyar nemze-
tének. 

Ugyan hisz most is körülhordják az áldott Szent 
Jobbot ; nagy a fény és pompa, ékes ruháju méltósá-
gok, katonák és polgárok kisérik útjában, de, tudja 
Isten, ez olyan — hivatalos, olyan szokásos ! S a nép 
szép látványosságnak tartja, szinte semmi egyébnek. 
Másképpen volt ez régen, mikor hit és kegyelet vezé-
relte az embereket Kisasszony hava 20-án Budára, 
hogy a külső fénynyel — ne szemet kápráztasson, 
hanem belső ihletének adjon méltó kifejezést. Lesz-e 
vájjon ez mégegyszer igy? O, bár lenne! Hiszen van-
nak reá hivatottak, kiknek állása, hivatása módot és 
jogot nyújt arra, hogy szent István király ünnepe ne 
legyen mindinkább csak látványosság, hanem lélek-
emelő áhítat és emlékezés napja ős Budavárában. 

A „Rendtartás11-1 itt közöljük eredeti szövegében. 
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Adná Isten, hogy akik tehetik, megszívlelnék a benne 
foglaltakat. Egyet-mást talán már az idén is föl lehetne 
újítani. 

íme : 
Rendtartás. 

melly szerént Szent István, első apostoli királyunk' 
Ajtatossága és Processiója ünnepeltetik. 

Minekutánna Ő Császári Királyi Felsége ditsősé-
gesen uralkodó Első Ferentz Apostoli Királyunk, kegyel-
mesen elrendelni méltóztatott ; hogy Kis-Aszszony 
havának 20. napján, úgymint Szent István első Kirá-
lyunk ditső Ünnepén, eme Országunk fö Yárassában 
pompás, és örök emlékezetű Maria Theresia Király-
nénk' intézete szerént való Ájtatosság, ugyan azon 
első Apostoli Királyunk' mindeddig éppen maradott 
szent jobb Kezének tiszteletére rendelt Processióval 
eggyütt tartattassék ; e' pompás Ájtatosság és Proces-
sio következendő Rend szerént fog véghez vitettni : 

1. Kis Aszszony havának 19-kén ugy mint Szent 
István napja' elő-ünnepén délután öt órakor Sz. Zsig-
mond Templomában pompás Vesperák fognak tartattatni ; 
a' melly napon ezen két szabad K. Város' minden 
Templomaiban estvéli hét órátul nyoltzig az öreg-
harang szózatja hirdetni fogja a' jövő nap dütső 
ünneplését. 

2. Emiétett Kis-Aszszony hava 20-ikán, ugy mint 
Sz. István önnön ünnepén ismét az öreg harang reg-
geli 4 órakor mindegygyik Templomban meg szólal, és 
egy óráig, az az ötig fog harangoztattni. Öt órakor 
valamennyi Templomokban kis szent Mise fog tartattni. 
A' Pesti PP. Franciscanusoknál pedig azon kivül ötöd 
fél órakor is lészen egy kis sz. Mise. Egyébként a' 
többi Pesti Plébániákban és Templomokban az Isteni-
Szolgálat rendje szokottkép meg marad. 

Utóbb a' Budai Bold. Szűzi Mennybevitele Tem-
plomába regveli hét órakor szokott kis Mise, nyóltzkor 
pedig a' Processio' Elérkezése után a' Predikátziók 
-fognak tartattatni, a' Templomokban ugyan magyar, a' 
Kamarás-épület' udvarán pediglen német nyelven, és 
ennek utánna tizenkét órakor ismét egy kis sz. Mise 
lészen. 

Utóbb Sz. Zsigmond Udvari Templomában 5 óra-
kor kis Mise, hatkor áldásos szent Mise, a' Processio-
nak pedig vissza térése után, mintegy tizenkét óra 
felé, elvégezvén Sz. Ambrus Te Deum laudamus. énekét, 
ismét egy kis szent Mise fog mondattattni. Ezentúl 
délután 5 órakor pompás Vesperák lésznek, mellyek 
alatt, és annak utánna-is egész hét óráig a' sz. Kéz 
köz tisztelet okául ki tétetik. Azon kivül egész Octava 
folytában regvei nyóltz órakor áldásos sz. Mise, délu-
tán pedig ötkor Lytániák az Oltári Szentség alatt tar-
tattatni fognak. (Vége köv.) 

München. Engesztelő ünnep sz. Alfonz tiszteletére. — 
Abból az alkalomból, hogy a r Los von Rom" hivei 
olyan gyalázatos hajszát inditottak Liguori sz. Alfonz 
ellen s műveit a legdurvább rágalmakkal illették, a 
müncheni katholikusok mintegy engesztelésül nagy 
ünnepséget rendeztek sz. Alfonz tiszteletére, melyen 
-óriási tömeg vett részt. 

Negyvenhárom katholikus egyesület vonult ki e 
napon liarminczhat zászlóval s a templomban 4000 
.férfi vett részt az engesztelő istentiszteleten. Jelen 
voltak dr Stein herczegérsek a káptalan tagjaival, 
Sambucetti nunczius titkárával, az összes plébánosok, 
egyetemi tanárok, Bertling dr, Grauert dr, Wirthmüller 
dr stb. Továbbá Schikenberger, Frank és Schirmer 
képviselők és sokan mások. 

Az ünnepi szónoklatot P. Cyprián 0 . C. tartotta. 
Beszédjének elején üdvözölte a jelenlevő herczegérse-
ket, valamint München katholikusainak szine javát. 
Hangsúlyozta, hogy a katholikus anyaszentegyház 
mindig védelmébe vette az igazságtalanul üldözötteket, 
az ártatlanul szenvedőket, majd rátért sz. Alfonzra s 
leirta főbb vonásokban életrajzát. Megemlítette, hogy 
Nápolyban született 1696-ban, előkelő, nemes szülőktől. 
Kezdetben jogot, később theologiát tanult. 1726-ban 
pappá szentelték s mint ilyen alapította társulatát 
(Congregazione del San Redentore), mely főfeladatául 
a tudatlan nép lelki gondozását és oktatását tűzte 
maga elé. 1762.—1775-ig a Sta Agata Jothi-i egyház-
megye püspöke lett s miután felvirágoztatta megyéjét, 
lemondott állásáról s kolostorba vonult. Remek iro-
dalmi munkásságot fejtett ki. Körülbelül 40 kötetet 
irt és számtalan hitbuzgalmi czikket. Nagy szeretettel 
gyóntatott s mint püspök is sokszor délutántól késő 
estig a gyóntatószékben ült s főképpen férfiak keres-
ték fel s kerestek nála lelki vigaszt. 

Meghalt Noceraban 1787. aug. 1-én. 
XVI. Gergely pápa 1834. május 26-án a szentek 

közé iktatta Alfonzót IX. Pius pápa pedig 1871. 
márczius 23-án az egyház-tanítók (doctor ecclesiae) 
sorába emelte. 

A szónok ezután ékes szavakkal ecsetelte sz. 
Alfonznak buzgó papi működését, majd e szavakkal 
fejezte be beszédét: „Oh szent püspök és egyháztanító, 
oh szent Alfonz imádkozzál érettünk, valamint a te és 
a mi ellenségeinkért, hogy mindnyájan valamennyien 
méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Amen" 

A szent beszéd után dr Stigleher vikárius lépett 
az oltárhoz s fényes segédlettel nagymisét mondott. A 
jelenlevők a legpéldásabb áhítattal hallgatták a sz. mise 
áldazatot, mely alatt Ettnek gyönyörű offertoriumát is 

: énekelték. 
Istentisztelet után a menet újból megindult s a 

katholikus kaszinóba vonult, hol Giehrl elnök gyönyörű 
beszédet tartott az egybegyűltekhez, melyben örömmel 
konstatálta, hogy több mint 4000 férfi vett részt a 
szent Alfonz tiszteletére rendelt ünnepségen, kik egy 
szívvel egy lélekkel gyűltek egybe, hogy kimutassák 
szent vallásunkhoz való hő ragaszkodásukat. „íme" — 
kiáltott fel a szónok — igy gondolkozik, igy érez a 
katholikus München, mely hű egyházához, hű Istené-
hez és a szentekhez és tudja, hogy — ha az egyház 
valakit szentjei közé iktat — annak valóban szentnek, 
feddhetetlen életűnek kell lennie, mivel a szentszék 
szigorú nyomozást tart megelőzőleg. Ragaszkodjunk 
hát a szentszékhez, leg}^ünk hűek az egyházhoz s 
imádkozzunk mindazokért, akik Rómát s az egyházat 
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üldözik. S valamint a gyermek nem türi, hogy anyját 
bántalmazzák, ugy mi sem nézzük tétlenül, ha édes 
anyánkat, az anyaszentegyházat támadják, s megvédel-
mezzük Írással, szóval, tettel. Hadd lássa a világ, hogy 
Münchenben hű katholikusok vannak s hogy a kath. 
papság a néppel egyetért a nép pedig papjaihoz ragasz-
kodik; ragaszkodik annál inkább, mentül jobban ipar-
kodnak elleneink a viszálykodás magvát köztük elhin-
teni. Köszönjük hát mindazoknak, kik szilárd meggyő-
zödésüket követve itt megjelentek. Köszönetet mondunk 
első sorban a pápa őszentsége helyettesének, a nun-
cziusnak, a herczegérsek ő Magasságaiknak. Köszöne-
tet mondunk az egyes egyleteknek. Büszkén nézhetünk 
majd vissza ezen ünnepségre." 

Ezután különösen a szent atyához való ragasz-
kodásra hivta fel a jelenlevőket s buzdította őket, 
hogy valamint egyesek megtévelyedtek s e jelszót tűz-
ték ki maguknak: „Los von Rom" (szabadulni Rómá-
tól), ugy mi ellenkezőleg e jelszót irjuk fel zászlónkra : 
„Treu zu Rom". (Ragaszkodni Rómához). 

Szónok e szavaira viharos éljenzés támadt, majd 
egyhangúlag helyeselvén, hogy a pápához s a regens-
herczeghez táviratot intézzenek, az ünnepségnek 
vége lett. 

A pápához intézett távirat igy hangzott : 
„Al Padre Santissimo Leone XIII . in Roma. 

Quattuor millia virorum catholicorum Monacensium, 
qui hodie auctore Liga omnium unionum catholicorum 
civilium, modo solemni ad Ecclesiam metropolitanam 
processerunt, ibique praesentibus Nuntio Yestrae San-
ctitatis, Archiepiscopo Monacensi permultisque viris 
nobilissimis in honorem Sancti Alphonsi preces ad 
Deum miserunt, ut omnes, quae in S. Sacramentum 
confessionis convolutae erant calumnias contumeliasque 
deleret atque exstinqueret, Yestrae Sanctitati devotissi-
mae fidei vota offerunt." 

A regensherczeghez ezeket táviratozták németül : 
„München katholikus egyleteinek 4000 férfi tagja, 

kik ünnepélyes menetben a székesegyházba vonultunk 
s az istentisztelet után sz. Alfonz tiszteletére a kaszi-
nóban ünnepélyre gyültünk össze, e helyről törhetlen 
ragaszkodásunkat, rendíthetlen hűségünket és hóclola-
tunkat fejezzük ki." 

Mire az egybegyűltek szétoszoltak. —k.—a. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A német katholikus nagygyűlés. 

Nem ok nélkül hivatkozunk a keresztény meg-
újhodásért vivott küzdelmeink közben a német katlio-
likusokra. Windthorst hithű honfitársai nemcsak a 
kulturharcz nehéz napjaiban, de rna is derekasan áll-
ják meg helyüket s fáradhatatlan munkakedvvel, sok 
tudással és gyakorlati érzékkel viszik diadalról-diadalra 
a pár évtizeddel ezelőtt hazájukban már-már csaknem 
örökre elnyomott katholiczizmus zászlaját. A nagy-

gyűlés, mely immár a 48-ik, Osnabrückben, a hasonnevű 
porosz-hannoveri kerületnek székhelyén, a Haase-völ-
gyében fekvő székhelyén fog lefolyni. A történelmi 
nevezetességekben bővelkedő ősi város csak 40.000 
lakót számlál ugyan, ám azért, mint a gyűlés pro-
grammja is mutatja, hasonlithatlanul élénkebb, pezs-
gőbb katholikus élet lüktet benne, mint például a mi 
székesfővárosunkban. 

A nagygyűlés tárgysorozatát a következőkben 
adjuk : 

Osnabrück, 1901. augusztus 2Ő-én, vasárnap: Esti 
6 órától 7 óráig : ünnepi harangszó. Esti 8 órakor : A 
nagygyűlés résztvevőinek ünnepélyes üdvözlése az 
osnabrüclá katholikus egyesületi ház összes termeiben 
a helybeli katholikus énekkarok közreműködésével. 

Augusztus 26-án, hétfőn : Reggel 8 órakor : Yeni 
Sancte, melyet az osnabrücki püspök pontifikál a 
székesegyházban, honnan mise után felvonulás az 
egyesületi házba. Délelőtt 10 órakor ; I. zárt ülés a 
kör termében. Délután 3 órakor : Szakosztályi ülések 
az egyesületi ház szövetségi, sárga és kék termében. 
Délután 5 órakor : I. nyilvános nagygyűlés az összes 
termekben. 

Augusztus 27-én, kedden, Reggel 7 órakor : Mise b 
szent János-egyházban, a pápa ő Szentsége szándé-
kára. Délelőtt 9 órakor : Szakosztályi ülés a számukra 
fentebb megjelölt termekben. Délelőtt 11 órakor: II. 
zárt ülés a szövetségi teremben. Délután 3 órakor : 
Szakosztályi ülések. Délután 5 órakor : II. nyilvános 
nagygyűlés. 

Augusztus 28-án, szerdán : Reggel 8 órakor : Ünne-
pélyes engesztelő áldozat a dómban, az előző nagy-
gyűlések elhunyt résztvevőiért. Délelőtt 9 órakor : 
Szakosztályi ülések. Délelőtt 11 órakor : III. zárt ülés 
a körteremben Délután 5 órakor : III. nyilvános nagy-
gyűlés. Este 8 órakor : Hangverseny az osnabrücki 
katholikus egyesületi ház kerthelyiségeiben. 

Augusztus 29-én, csütörtökön : Reggel 7 órakor : 
Valamennyi templomban szentmise a Bonifácz-egylet 
szándékára. Reggel 8 órakor : IV. zárt ülés a körte-
remben. Délelőtt 10 órakor : IV. nyilvános nagygyűlés 
Délután fél 4 órakor : ünnepi lakoma a fehér 
teremben. 

Egyesületi ünnepségek. Augusztus 25-én, vasárnap: 
Délután 2 órakor : Vecsernye a dómban. Délután 3 
órakor: A legény- és munkásegyesületek ünnepélyes 
felvonulása az egyesületi székházba. Délután 4 órakor: 
A legény- és munkásegyesületek diszgyülése. 

Augusztus 26-án, hétfőn: Délelőtt fél 10 órakor: 
A Bonifácz-egylet gyűlése a szövetségi olvasóteremben.. 
Délután 3 órakor : A németországi katholikus kereske-
dők egyesületének gyűlése a „Germania"-szállóban. 
Esti 8 órakor : a katholikus legényegylet diszgyülése 
az egyesület hospiciumában. Esti 8 órakor: A „Wind-
horstbund" gyűlése. Esti fél 9 órakor : A németor-
szági katholikus diákszövetségek ünnepi estélye. 

Augusztus 27-én, kedden: A németországi katholi-
kus népegyesület (Volksverein für das katholische-
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Deutschland) közgyűlése. Délelőtt 10 órakor: A Szent 
Vincze-egyletek igazgató-tanácsának ülése. Délután 3 
órakor: A németországi katholikus sajtó aggápoló, 
rokkant és árva-alapja igazgató-választmánynak rend-
kívüli ülése. Esti 8 órakor: a nagygyűlésen részt-
vevő katholikus tanítók gyűlése. Esti 8 órakor: Az 
Unitas diák-egyesület estélye. Esti fél 9 órakor: Az 
országos diák-szövetség ünnepélye. 

Augusztus 28-án, szerdán: Délelőtt 9 órakor: A 
katholikus társaskörök „Omnes unum" szövetségének 
gyűlése a katholikus kaszinóban. Délelőtt 10 órakor : 
A Szent Ráfael-egylet közgyűlése az egyesületi szék-
ház vörös-termében. Délután 4 órakor : A német katho-
likus tanulók felsegélyezésére alakult egyesület köz-
gyűlése. Az Agoston-egylet augusztus 25-én délelőtt 
10 és délután 3 órakor ülésezik. Felolvasásokat, előadá-
sokat, közgyűléseket, még egyéb üléseket is fognak 
tartani, ezek műsorának megállapítása azonban későbbre 
maradt. A nagygyűlés rendezősége annak tartama 
alatt naponkint kimerítő tudósításokat közlő ünnepi 
lap megjelenéséről is gondoskodott. 

Ezekben közöltük a 48. németországi katholikus 
nagygyűlés programmját. Az érdeklődők tájékoztatá-
sára, a közönyösek okulására. 

I R O D A L O M . 

— Három tankönyv. A Szent-István-Társulat 
kiadásában három tankönyv jelent meg: „Magyarok 
története", „Természetrajz" és „Földrajz". Mindhármat 
Győrffy János irta s egy-eg}7 könyvnek az ára 20 
fillér. . 

Örömmel üdvözöljük a Szent-István-Társulatot és 
alkalomból, midőn oly jeles író tollából, aminő Győrffy, 
megindította a népiskolai tankönyvek sorozatát. De 
üdvözöljük főképpen magát a szerzőt, ki az anyagot 
— hiven a püspöki kar tant'ervéhez — oly módszer-
tani berendezéssel dolgozta föl a mely szerint a tana-
nyag akár olvasmányi kezelés alapján is feldolgozható 
és még sem terhelő a gyermekre nézve. 

Nagy előnye a könyvnek még az is, hogy rend-
kívüli olcsó, mindössze husz fillér. S csekély összegért 
kemény kötésű, finom papirosra tiszta betűkkel nyo-
mott, belső berendezésében is áttekinthető, tiszta és 
világos — hires művészek festményeit reprodukáló 
illusztrácziókkal ellátott tankönyvet kapunk. 

S ami a fő s éppen azért első helyen kellett volna 
említenünk, az, hogy irálya egyszerű, érthető, magya-
ros ; a „Magyarok Története" helyes sor- és időrendi 
beosztással tárgyalja az eseményeket. A „Természet-
rajz" kellően csoportosítja az anyagot s kerekded 
egészet nyújt a természet ismeretéről. Yégül a „Föld-
rajz" is megfelel czéljának s azt hiszszük, hogy min-
den gyermek könnyűséggel fogja tanulni azt. 

Hogy miképpen fog beválni, majd a tapasztalat 
mutatja. (X.) 

— A jellem és a szabad akarat. Irta : Flvdorovics 
Zsigmond. A 34 oldalra terjedő füzetke külön lenyomat 
a „Bölcseleti folyóirat" 1901. évi folyamából s igen 
•érdekesen fejtegeti e kettőnek: a jellemnek és szabad 

akaratnak egymáshoz való viszonyát. E viszonynak 
alapjául nagyon helyesen az erkölcsiséget, tehát a vallást 
jelöli meg. A füzetke mindvégig leköti érdeklődésün-
ket, de különösen az a része vonzó, ahol az akaratnak a 
jellemre g}^akorolt döntő befolyásáról tárgyal. Mikor 
aztán a fejtegetés végére érünk, az a négy-öt sor, a 
melyben a gyakorlott tollú szerző mintegy összegezi 
értekezésének eredményét, jólesőleg hat az olvasóra 
és szinte érezzük, hogy mennyire igaz, amit Fludoro-
vics befejezésül ir : „A szabad akarat helyes értelme-
zéséből következik, hogy sajátképeni értelemben jelle-
mesnek csak azt az embert mondhatjuk, akit minden 
tettében, sőt érzületében és gondolatában is, a józan 
ész elvei, a vallás szent tanai és az erkölcsiség örök 
törvényei vezérelnek." 

Felhívjuk rá az érdeklődők figyelmét. Sz. 

— Kath. sekrestyés czimen Semmer Imre, sarut-
lan kármelita-rendü áldozár kedves kis könyvet adott 
ki, melyben vonzóan írja le, hogy mit kell tudnia a 
sekrestyésnek, hogy az istentiszteleti szertartásokat 
illendően betarthassa. Az egyes fejezetek a különféle 
misékről, ünnepekről, a szentségek kiszolgáltatásáról, 
az egyes tárgyak szenteléséről szól, majd néhány hasz-
nos tudnivalót ad elő, főleg a templomot, egyházi 
készleteket, ruhákat, szertartási edényeket stb. illetőleg, 
végül függelékül nagyon életrevalóan néhány tisztoga-
tási és kísérletezési eszközről ad felvilágosítást. Ugyan-
csak Semmer fáradozásának köszönjük a „Szerzetes 
katekizmus"-t, mely a szerzetes állapotáról és fogadal-
mairól nyújt oktatást. Elkíséri a szerzetbe lépő if jút 
az ujonczévtol kezdve végig; beszél a fogadalomról s 
ennek tárgyáról, az egyes erényekről, a fogadalom 
különféle nemeiről s mintegy függelékül mellékeli szent 
Teréz intelmeit, összesen 68-at. E csinos kis köny-
vecskét Semmer csupán magyarítá. 

Yégül ugyané szerzőnek még egy harmadik 
könyve is előttünk fekszik : A kis oltárszolga ; ebben 
felvilágosításokat találunk, hogy hogyan kell az oltár-
nál szolgálni. A szent misét itt részenkint tárgyalja, 
majd a délutáni istenitisztelet szolgálati módját irja le, 
végül a nagyheti szertartásokról emlékezik meg s a 
nap megszentelésére csatol néhány imát. Függelékül a 
könyvecskében Néri sz. Fülöpnek emlékmondatai van-
nak az ifjak számára. 

Mind a három könyv tetszetős formában jelent 
meg ; irályuk folyékony, magyaros s dicséretére válik 
Semmer Imrének, a szerző-, illetve fordítónak. Meg-
jegyezzük még, hogy az első két könyv („Katholikus 
sekrestyés" és „Szerzetes katekizmus") kötve 1 korona, 
„Kis oltárszolga" czimű pedig kötve 50 fill. Nyomat-
tak Nitsmann József könyvnyomdájában, Győrött: 
tiszta betűkkel, finom papiroson. Melegen ajánljuk. V. 

— Schematismus venerabilis Cleri dioecesis Ros-
naviensis 1901. Az ügyesen összeállított schematizmus 
a rozsnyói egyházmegye történetével kezdődik, majd 
az eddigi püspökök névsorát adja : Ivánkovics püspök 
éppen a 12-dik a sorrendben. Utána a káptalan tag-
jainak sorozatát olvassuk 1776-tól kezdve majd a szé-
kesegyház törté , etét s a püspöki aula személyzetét 
közli. Az egyházmegye területén 99 plébánia van, 
világi pap összesen 154, szerzetes 28, apácza 22. Meg-
találjuk még az egyházmegyén kivül alkalmazott, vala-
mint a nyugdíjas papok névsorát a szeminárium elül-
járóit s a növendékpapokat, végül a különböző szerze-
tes rendeket ismerteti részletesen. Függelékül az összes 
róm. kath. népiskolákat is bent találjuk, valamint a 
kath. tanítók és iskolák névsorát. Az érdekes könyvet 
Esztergomban, Buzárovitsnál nyomták. V. 
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VEGYESEK. 
y Halálozás. Mély részvéttel értesültünk, hogy 

ft. Meiszermann Ignácz ur esztergom-főegyházmegyei 
áldozópap, párkány egyházkerületi alesperes, tanfel-
ügyelő, bátorkeszi plébános és a koronás arany érdem-
kereszt tulajdonosa, az ajtatos irodalom nagyszor-
galmu munkása folyó évi julius hó 29-én reggeli 
fél nyolcz órakor életének 66-ik, papságának 42-ik 
évében, a halotti szentségek ajtatos felvétele után tüdő-
lob következtében jobblétre szenderült. A boldogultnak 
hült teteme folyó év julius hó 30-án délután 5 órakor 
Bátorkeszin beszenteltetett és onnan folyó év julius hó 
31-én délután 5 órakor a nyerges-ujfalusi családi sir-
boltba örök nyugalomra helyeztetett. Az engesztelő 
szent mise-áldozat folyó év julius 30-án reggeli nyolcz 
órakor bátorkeszi, julius 31-én reggeli nyolcz órakor 
pedig nyerges-uj falusi templomban mutattatott be a 
Mindenhatónak. Áldás és béke poraira ! 

— Egyházi hirek. Bletényi Endre újonnan kine-
vezett ifjabb mesterkanonokot augusztus 1-én iktatta 
be stallumába Bellcy kanonok Kassán. — Mailáth Gusz-
táv gróf erdélyi püspök a Kovács Simon kanonok 
halálával megüresedett theologus kanonoki állásra 
Gergely Ignácz idősb mesterkanonokot léptette elő, 
kinek helyét Zomora Dániel foglalta el. Mind a kettőt 
augusztus 1-én iktatták be. A gyulafehérvári pap-
nevelő-intézet igazgatójának, TJjfalussy (Tódor) József 
apátkanonok lémondása után, Bálás András dr theolo-
giai tanár ; a Batthyaneum igazgatójának pedig Kórody 
Péter dr tanár neveztetett ki. — Adamovich József, 
kurimai lelkész, huszonnégy év óta kerületi esperes és 
öt év óta szentszéki ülnök, hetvenhárom éves korában, 
julius 28-án ünnepelte meg, szilárd testi és lelki erő-
ben, áldozárságának ötven éves jubileumát. E nap az 
ünnepelt számos hivének is volt ünnepe, kiknek ő 
ugyanezen parochián negyvenöt évig lelkes és odaadó 
vezető pásztora s szerető atyja volt, — Horváth Lajos 
szentszéki tanácsos negyven esztendeje működik az 
idén mint plébános Győr-Ujvárosban. Ennek jubileu-
mát szeptember 1-én fogja megülni, mikor is hivei fényes 
ovácziókban fogják őt részesiteni. — Szecsánszhy János 
esperes, rakovai plébános a napokban ünnepelte 30 
éves plebánosi jubileumát. Cocholus Bálint pruszkai 
esperes-plebános pedig ezüstmiséjét mutatta be a minap 
Istennek. — Tapolcza városának julius 26-án szép 
ünnepe volt ; akkor ünnepelte ugyanis plébánosuk, Ley 
József első szent miséjének 25 éves fordulóját, mely 
alkalommal az egyesületek és testületek, a hatóságok 
és a lakosság ezrei lelkes ovácziókban mutatták be 
szeretetüket és ragaszkodásukat ezüstmisés lelkipász-
toruknak. 

— A katholikus sajtó terjesztésére kitűnő gya-
korlati módot ajánl a „L. Quartalschrift.-1 Fölemlíti, 
hogy sok vidéken akármilyen buzgóan igyekeznek is 
terjeszteni a katholikus sajtótermékeket, ez iparkodás-
nak alig van eredménye, mert az olvasóközönséget 

már lefoglalta a zsidó, liberális és közömbös sajtó. 
Pedig egyszerű az ellenszer. A nevezett folyóirat ugyan-
is azt ajánlja, hogy azok, kik a katholikus sajtó föl-
virágzását és termékeinek elterjedését szivükön vise-
lik, minél többször tudósitsálc lapjaikat olyan érdekes 
dolgokról, melyek az illetők lakóhelyén és annak kör-
nyékén történnek. A lapot pedig, melyben tudósítása 
megjelenik, kérje több példányban mutatványszámként 
s osztassa szét néhányszor, mig a lakosság figyelmessé 
lesz az illető lapra . . . A többi aztán magától megy 

A. 
— Egy katholikus műintézet százéves jubileuma. 

A Herder-féle könyvkiadó-czég julius 31-én ritka jubi-
leumot tartott : megünnepelte műintézete megalapítá-
sának századik évfordulóját. Németország e legnagyobb 
katholikus műintézetét 1801. november 27-én Herder 
Bertalan alapította Dalberg Károly Tivadar konstanci 
herczegpüspöknek az említett napon kelt s okmányba 
foglalt engedélyével. A nyomdát Meersburgban állította 
föl eleinte. Herder Bertalan akkor 24 éves volt. Atyja, 
Herder János Mihály rottweili tanácsos papnak szánta, 
de a fiúnak ehhez nem volt kedve ; ehelyett „tudomá-
nyosan képzett" könyvkereskedő akart lenni s azért a 
gimnázium kitűnő elvégzése után bölcsészetet és klasz-
szikus irodalmat tanult s igy fogott hozzá mint „kon-
stanci püspöki könyvkereskedő" kitűzött munkájához 
1809-ben üzletét Konstancba helyezte át, majd Freiburg-
ban nyitotta meg főüzletét. 1813-ban a Brockhaus-féle 
„Deutsche Blätter" folytatását rábízták, 1815-ben 
Metternich herczeg kinevezte tábori nyomdászává s 
hat lóval szállította utána a mozgó nyomdát Páristól 
Bécsig. A párisi béke megkötése után Herder rajzoló-
és rézmetsző-iskolát nyitott, mely nagyszerűen felvirág-
zott. Közben nagyszabású müvek kiadásába fogott, 
melyek csakhamar egész Európában ismertté tették a 
czég nevét. Az alapitó 1839 márczius 11-én halt meg 
s műintézetét két fiára : Károly Ráfaelre és Benjáminra 
hagyta, kik atyjuk szellemében tovább fejlesztették 
nyomdájukat és könyvkereskedésüket. Kettejök közül 
Benjámin volt a jobb szakember s ő terelte vállalatát 
egyházi irányba. Az ő nevéhez fűződik a Kirchenlexikon 
kiadása is. Fivére 1865-ben, Benjámin pedig 1888-ban 
halt meg. Egyetlen fia, Hermann ma a czég főnöke, ki 
1892-ben társai maga mellé vette Streber Adolfot, a 
müncheni fiók vezetőjét. A czégnek jelenleg hat inté-
zete van : Freiburgban, Strassburgban, St.-Louisbanr 

Münchenben s ez időszerint 486 alkalmazottat foglal-
koztat és évenkint átlag 200 művet ád ki. 

— Uj Internátus. A budapesti Mária congregatió-
ban, mely Vaszary Kolos bibornok herczegprimás és 
József Ágost főherczeg fővédnöksége alatt áll, interná-
tus nyilt meg középiskolai tanulók számára. Az inter-
nátus esztergomi főegyházmegyei papok vezetésére van 
bizva. Évi tartásdíj 570 korona. Bővebbet az igazgató-
ság. Budapest VII., Damjanich-utcza 28/a. 

Helyettes felelős szerk. Valnicseh Béla. 

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

Budapest, 1901. Nagj' Séndor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztő lakása : 

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

Előfizethetni 
minden 

; kir. postahivatalnál : 
\ Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
î IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
{ netaláni reclamatiók is, 
Ë 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 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, augusztus 14. 13. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

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

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

Ta r t a lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A természet fölöt t i a kathol ikus egyházban. — K a s s a régi egyeteme. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Szent I s tván nap ja száz év előtt . - C l e v e l a n d : Az amerikai m a g y a r s á g köréből. — Tárczci. Val lásosság a nem-

zetek élete, a val lástalanság — haláluk ! Szónoki beszéd. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Irta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

2. Van egy tudomány, k. hallgatóim, mely 
jogga l nevezi m a g á t a természet i t udományok 
királynőjének s ez a bölcsészet. Ez felülmúl 
minden más tudományt , mer t egyszerre a lapja 
és zárköve valamennyinek s a bölcsészet teszi 
azokat tu la jdonképeni tudománynyá . Nélküle 
a természet i t u d o m á n y o k b a n csupán tények 
v a n n a k ; és semmi belső összefüggés k ö z t ü k ; 
ahol azonban a belső összefüggés hiányzik, o t t 
a belső ok ismerete sem lehet meg, mely nél-
kül nem is beszélhetünk tudományról. H a m á r 
most bebizonyít juk, hogy a bölcsészet képte len 
minket végczélunkról s az erre vezető eszkö-
zökről felvilágosítani, akkor e bizonyitás vala-
mennyi természeti tudományra kiterjeszthető. 

Mi a három nagy korszak mindegyikének 
zárköve a bölcsészet t ö r t éne lmében? — A 
valóságos kétely! És mi az u j bölcsészet kiinduló 
pon t ja Descartes óta! — A módszeres kétely! És 
ki a XIX. század bölcsészetének a ty j a? — A 
fökételkedö, Kant ! Á m mi a kétely következmé-
nye ? Szorul-e kérdés feleletre ? Miután a két-
tely maga is bizonytalanság, nem vezet-e 

nagyobbrész t tel jes tapadáshoz? Mindenese t re ! 
Azér t a k a d u n k a bölcsészet tö r t éne lmében is 
e folyton megismét lődő ref ra inre : vitatni , 
kételkedni , tagadni . Ahhoz nem is szükséges 
ké t évszázad t anu lmánya , hogy e t ény t meg-
erősítve lássuk. A kéte ly megszünte t i az igaz-
ságot, t agadásba veszi azt , de n e m tud jobbat 
a helyébe. De ha a kétely az igazságot két-
ségbe vonja , hogyan vi lágosi that fel minket 
akkor az igazságról? És ha a vallási t é ren 
nem egyéb, mint tel jes b izonyta lanság az élet 
legfontosabb kérdéseiben, váj jon képes lesz-e 
azoka t megoldani és megitélni ? Es ha nem 
képes, aminthogy tényleg igy van, biztosit-
hat ja-e nekünk azon megnyugta tás t , mely u t á n 
a sziv és lélek vágyódik ? Sohasem ! A vallási 
ké tkedés csak a földi szerencse közepet te elé-
gít ki s csupán azon emberben honol nyu-
godtan , ki az élet től és egészségtől duzzadva 
m é g nagyon is távollevő eseménynek tekint i 
azon utolsó pi l lanatot , midőn a lélek elválik 
a ha landó test től , hogy u j életet kezeljen. De 
azon időpont tól kezdve, midőn sa já t lé tünk 
veszélyben lebeg, midőn a betegségek, a halál 
e hirnökei beköszöntenek, hogy t u d t u n k r a 
adják , hogy a re t t ene tes pi l lanat nincs már 
messze . . . akkor a kéte ly már nem elégit 
ki többé, megszűnik kényelmesnek lenni és 
kezd borzadályossá válni. Akkor az ember 
erkölcsi l ankad t ságában a világosságot keresi 
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és nem ta lá l j a ; hi tér t esedezik, de a hit nem 
telel neki ; I s tenhez fordul, de Is ten nem lial-
g a t e késői könyörgésre.1) Ime, hogy megis-
merhesse az ut, melyet a kétely okozott , szük-
sége volt ama re t tene tes p i l lanatra való visz-
szaemlékezésre : váj jon nem érezi-e ma jd az 
ember a k é t e s n e k tel jesen ki nem elégitő 
vol tá t a világ gyönyörei közepet te is ? De 
mivel erről részben m á r az első beszédben is 
szólottunk, s ezen igazság magá tó l is világos, 
inkább egy ellenvetésre i rányí tom figyelmete-
ket, melyet jogga l hozha tná tok fel. A kétely 
— mintha ezt ha l l anám tőletek, egyál ta lán 
nem fej thet i meg végczélunkat , mer t ellenke-
zik a fogalmával . A m nem az egész bölcsé-
szet a lapul kételyen, és nem is volt minden 
bölcsész skeptikus, el lenkezőleg épen a fő-
képviselői a ké te ly t m e g t á m a d t á k s az igaz-
ságot védelmezték. Következőleg legalább 
ezek közvet í thet ik a fönti igazságokat . — Az 
ellenvetés jogosu l t ságá t megengedve mégis 
t agad juk az abból lehozot t következte tés t . El 
tekintve attól, hogy már fönt is emii te t tük, 
hogy oly igazságokról van szó, melyek helyes 
viszonyban vannak természetfölöt t i rendelte-
tésünkkel , t ehá t természetfölötti igazságokról, me-
lyek már foga lmuknál fogva felülmúlják vala-
mennyi t e r emte t t szellemnek képességét , és 
hogy azoknak is fogékonyaknak kell ez igaz-
ságokra nézve lenni, kik különben csekély 
szellemi tehetséggel vannak megáldva, miu tán 
a bölcsészeti ku t a t á s csak kevesek tu l a jdona 
épen azok, kik a bölcsészet történelmének három idő 
szakában a kimagasló pontot képezik, beismerik, hogy 
a bölcsészet m a g á b a n véve az emberi nem 
jelenlegi á l lapotában képte len arra, hogy csak 
az embernek Is tenhez való természetes viszo-
n y á t is tökéletesen feltárja.*) 

Balraes, Brif'e an einen Zweifler. 32. 1. 
2) Plato azt mondja Phäduban, hogy nehéz vagy 

lehetetlen oly dolgokról beszélni, melyek a földöntúli 
életre vonatkoznak, és várnunk kell, mig biztosabb 
kompon, „az isteni beszéd által" tehetjük meg utunkat. 
(Tim. 28. c.) : „Nehéz a világegyetem teremtőjét és 
atyját megtalálni; s erről mindenkivel beszélni, teljesen 
lehetetlen." De Aristoteles joggal állítja, (Metaph. II . 1.) 
hogy az igazság nyomozása rendkívüli nehéz ; e nehéz-
ségnek oka azonban nem a dologban, hanem önmaguk-
ban rejlik, „mert valamint a denevér szemei nappal 
tartózkodnak a világosságtól, hasonlóan tartózkodik 
lelkünk szeme, az értelem is attól ami természeténél 
fogva, minden között a legtisztább." (A legnagyobb 

H a valóban a tör ténelem tanácsá t kiért-
jük s visszatekintünk ha tezer esztendő idő-
közére s a népekre és nemzetekre , melyek a 
földön á tvonul tak, szavukat csak megerősí tve 
lá t juk s be kell val lanunk, hogy a mérhete t len 
időközhöz hasonlí tva s azon erőlködésekhez 
viszonyítva, melyeket az emberi szellem köve-
t e t t el, a ránylag keveset ért el és csekély et 
t e t t az ér te lemnek t isz tán természetes alapján. 
El lenben minden helyen és végen a legkülön-
bözőbb a lakban lá tha t juk fe lbukkanni a téve-
dési kéte lyt és hazugságot . 

Az emberiség nagy volt, de csak a téve-
désben, ha ugyan nagyságnak nevezhető ez. 
Az emberi bölcsészet va lamennyi dicső képvi-
selőivel együt t t i sz tán természetes alapon, az 
ember t sötétségben hagy ta rendel te tését illető-
leg, sem Is tennek nem volt képes megadni a 
kellő t iszteletet , sem a rabszolgaságot nem 
t u d t a kiirtani, mely az emberiség háromne-
gyed részére nehezedet t . Nem muta t ja -e min-
den vi lágtörténelem, bármily szellemben 
legyen is irva, hogy az ókornak legképzet tebb 
népei is, k iknek taní tói a legnagyobb bölcsek 
vol tak persze természetes alapon nem való-
nak képesek a bá lványozás tévelygéséből az 
igaz Is ten ismeretére j u tn i és minden anyagi 
e lőhaladásuk mel le t t is vallási és erkölcsi 
t ek in t e tben mindig mélyebbre sülyedtek ? De 
lehetne-e ez máskép, miu tán m a g u k a legna-
gyobb bölcsészeik is folyton egymást támad-
t ák s amit az egyik felépí te t t a másik leron-
t o t t a ! Már Krisztus után, az első században, 
egyik sz. a tya e kérdés t intézi a pogány 

egyházatya, sz. Ágoston is megerősíti a két legnagyobb 
pogány bölcsész fönti nyilatkozatát, miután azt tanítja 
(cont. academ. III. 19. de util. ered. c. 10,) hogy kinyi-
latkoztatás és tekintély szükségesek, mert csak kevesen 
képesek arra, hogy Istent egyedül hitelmünkkel meg-
ismerjék.) Mégis különösen azon ragyogó világosság, a 
theologia fejedelme és királya, sz. Tamás, beismeri a 
bölcsészet elégtelenségét s még a természetes igazságok 
megértéséhez is kinyilatkoztatást követel tényleges 
állapotunkban, különben mint mondja, csak kevesen 
jutnának ismerethez, egyesek lehetetlenségük miatt, 
mások meg szórakoztató foglalkozásaik miatt ; mivel 
ezenkívül ehhez hosszú idő szükséges s az egyedül e 
fáradságos uton nyert ismeret ennek daczára is nagyon 
is tökéletlen lenne (cont. gent. I. 4, 1. p. q. 1. a. 1.). 
De Leibnicz ezt mondja : „Ki az isteni dolgokban 
semmi egyebet nem hisz, csak amit eszével felfogni 
képes, az megkisebbíti Isten eszméjét." (Teod. Discours, 
de la conformité de la foi avec la raison. 46. §.). 
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Diognethez: Melyik ember t u d t a csak á l ta lában 
is, bogy mi az Isten, mielőt t ő megje len t 
volna? Vagy kielégitenek téged csa lha ta t l an 
bölcsészeitek t a r t a lma t l an és ba lga magya-
ráza ta i?" — S váj jon örökölt-e az u jabb böl-
csészet miu tán a hi t től és k inyi la tkozta to t t 
igazságoktól elszakadt , a régi időktől egyebet 
min t ugyanazon kételyt és b izonyta lanságot 
a vallás és erkölcsiség nagy kérdéseire vonat-
kozólag, olyannyira, hogy e tény m a g á t a 
modern panthe izmus a tyá t is e szavakra kész-
te t te , hogy ez az öngondolkodás bolondsága, 
hogy egyik bölcsész mindig ostobább dolgot 
ad elő, min t a másik.3) Nagy keveréke az 
igazságnak és tévelygésnek, bölcsességnek és 
ba lga tagságnak, elmésségnek és balhiedelem-
n e k — ez tö r téne lme mindig és mindenü t t a 
m a g á r a hagyot t emberi szellemnek. Á m kér-
dezzük komolyan e vizsgálódás u tán , melyet 
okvetlenül m e g kell röv id í tenünk: lehet az 
emberi nem tényleges á l lapotában ez máskép 
is? Már a második beszédben lá t tuk , hogy az 
ember lelke a bün ál tal I s tentő l e l távolodot t . 
Ez azonban annyi, min t távolodás az igazságtól 
és az igazság forrásától, m e r t ha Is ten minde-
neknek alkotója, amint bizonyosan az, akkor 
minden csak annyiban igaz, amennyiben az 
Is ten eszméjével megegyezik, mer t P la tónak 4 ) 

3) Hegel Hettinger a kereszténység apológiájánál. 
I. 2. 68. o. — Hegel előtt már Cicero is mondta ezt 
„Nincs oly képtelenség, melyet egy bölcsész sem adna 
elő." (De Divin. II. 58.) — De ki bizná magát lelki_ 
üdvét illetőleg a dolgok ilyetén alakulása mellett tel 
jes bizalommal egy bölcsész vezetésére ? A végczélunk-
hoz vezető uton csalhatatlan vezetőre van szükségünk, 
csak ez képes nekünk teljes bizonyságot nyújtani s 
minden kételyt eloszlatni. — Ám ha a bölcsészetet is 
csalhatatlannak tekintjük, csakhamar csalódunk e tévely-
ben. A bölcsészet ujabb történelmében eklatáns példa 
van erre ! Azt hitték, hogy a Hegel-féle rendszerben 
elérték a tudomány végleges tökéletességét; a világ 
végének ime közel kell lennie, mert az absolut tudo-
mányt feltalálták. De az egész nem volt egyéb szép 
álomnál, mely nem tartott soká : Hegel iskolája felosz-
lott, rendszere elvirágzott és sok szellemben nem hagyott 
egyébb nyomokat, mint félelmet és rettegést a bölcsészeti 
tanulmányoktól! — Es micsoda bizalmat kelthettek a 
bölcsészek az emberiség többségében is, mikor maguk 
sem átallottak bevallani, hogy igazságaikat nem min-
denki értheti meg, — csupán a lángeszek alkalmasok 
erre ! Ugyanezen Hegel kevéssel halála előtt igy szólt : 
„Valamennyi tanitványai közül csak egy értette őt meg, 
s ez az egy is félreértette ! " 

4) Legg. IV. 716. c. 

gyönyörű szavai szerint csupán ő, min t 
te remtő , lehe t a dolgoknak mér t ékadó ja ; 
következőleg az I s ten tő l való szakadás egyenlő 
az igazság for rásá tó l való elszakadással . Ezzel 
egyál ta lán nem az t aka rom vitatni, hogy az 
emberi szellem tel jesen képtelen, hogy az igaz-
ságot nyomozza s az t megismerje . Ellenke-
zőleg, L a k t a n c c a l az t mondhat juk 5 ) , hogy 
egyik bölcsészeti iskola sem volt m é g az igaz-
ságtól annyira távol, hogy az igazságnak 
egyes sugarai t se r a g a d t a volna magához ; sőt 
megval l juk, hogy megha jo lunk a n a g y és szép 
gondola tok előtt , melyek k igondol ta t tak , s a 
csodála t ramél tó eredmények előtt, melyeket 
az emberi szellem nap ja inkban e lőmuta to t t . De 
az első embernek a pa rad icsomban való bukása 
óta a nehézségek és akadályok, melyek az igaz 
megismerésének ú t j á b a n á l lanak s melyek a 
t á r g y a k különféleségében, de különösen az 
emberi t ehe tségek belső mivo l tában rej lenek, 
oly nagyok, hogy az ember az üdvösségéhez 
szükséges te rmészetes igazságok és i smeretek 
teljes bírásához magától n e m ju that . 6 ) Hiszen az 
el lenmondás, hogy valaki az igazság forrásától 
távol legyen s mégis képesnek t a r t s a m a g á t a 
teljes igazságot megismerni . — De ami vég-
czélunkat i l letőleg nem elég, hogy az igazság-
nak csak egyes tö redékei t ismerjük, melyek, 
épen mer t nem az egész igazság, sem a csak 
természetes végczélnak tökéle tes fogalmát , sem 
az a r ra vezető va lamennyi eszközt nem tar-
t a lmazzák — nekünk a teljes, egész igazságra 
van szükségünk, min t az t m á r föntebb is be-
bizonyí tot tuk. — S ha m á r a t i sz tán termé-
szetes r endben igy van, mennyivel inkább a 
természetfölöttiben, melynek igazságai te l jesen 
szellemi l á tókörünkön kivül esnek? Ki től kér-
dezzük meg t ehá t a tökéle tes igazságot? A 
bölcsészektől s a ví lágbölcsektől n e m ; mer t 
ha vívmányaik már a természetes vallási t é ren 
elégtelenek s ha a bölcsek már ot t nagyon is 
b izonyta lan vezetők, akkor a természetfölötti 
téren maguktól épen semmit sem lesznek képe-
sek cselekedni! Nem lehe tnek t e h á t az üdv 

5) Div. just. VII. 7. 
6) Már Cicero igy szólt e tekintetben. A termé-

szet csak néhány szikráját adta nekünk az ismeretnek, 
melyek csakhamar kialusznak, a rossz erkölcsöktől és 
tévelyektől megromolva olyannyira, hogy a természet vilá-
gossága seholsem tűnik fél a maga tisztaságában és 
fényében. (Luk. III. 1.) 

10* 
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tanítói, mer t a természetfölötti igazságok nem 
emberi értelem következtetéseinek eredményei . 

(Folytatjuk.) 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 
Dr Farkas Róberttől. 

II. 
A kollégium es universitás belső szervezete}) 

A) Elöljárók. A rend szervezete szerint annak 
feje a Rómában székelő : Generalis Praepositus. A tár-
saság összes ügyeinek — tehát a világ bármely részé-
ben, kezeiken lévő nevelés-oktatásnak is legfőbb veze-
tése az ő kezében van összpontosítva. Roppant mun-
kahalmazában segítségére vannak : az oldalánál 
működő generalis titkár, a generalis procurator és 
bizonyos számú tanácsos. 

A generalis alá vannak rendelve a tartományi 
tőnökök (provinciales), a kiknek a hatósága alatt áll 
a tartományaikban lévő valamennyi nevelő és tanító 
intézetüknek közvetlenebb vezetése és felügyelete. 

Külömböző természeti társházaik és tanintézeteik 
között minket a kollégium érdekel közelebbről, a 
milyen a kassai is volt. Csakhogy kollégiumaik is 
különfélék voltak, aszerint, amint azok főiskolával és 
gimnáziummal vagy végre a gimnázium csak néhány 
alsóbb osztályának vezetésével voltak megbízva. 

A kassai kollégium tehát oly társasházuk vala, 
melyben lehetőleg nagyobb személyzet közvetlen gon-
dozása mellett az egyetem, a teljes gimnázium és a 
konviktus volt összpontosítva. A konviktus azonban 
külön alapítvány lévén, más épületben, más elöljáró-
ság alatt állott s csupán növendékei tartoztak a fő-
iskolához. 

Ilyen még csak egy volt az országban : a nagy-
szombati kollégium. 

A középkori egyetemek általán nem egyes alapí-
tók bőkezűségéből, intézkedéseikből vették eredetüket, 
hanem a középkor testületalkotó szellemében, tanítók 
és tanulók önkéntes egyesülése által létesülvén, mind-
azon jogokkal éltek, melyek önálló testületek termé-
szetéből következtek. 

A kassai egyetem szervezete azokétól lényegesen 
kiilömbözött. 

Kisdy Benedek alapító oklevele értelmében az 
egyetemi tanszékeket kizárólag a Jézus-társaság tagjai 
foglalván el, önálló testületi élete^ szervezete az egye-
temnek nem lehetett. 

Az egyetem rektorsága egybe volt kapcsolva a 
társaság kassai kollégiumának főnökségével, minélfogv 
az egyetem fe je : a Rektor magnificus mindig az volt, 
kit a rend généralisa a szerzet szabályai szerint, a 
kollégiumi testület hozzájárulása nélkül, annak élére 
állított; ki a ház összes anyagi és szellemi ügyeinek 
főnöke s a tanintézet igazgatója volt. 

Anyagi dolgokban segédül vannak mellé adva 
J) V. ö. Ratio Studioram et Institutiones Sehol. S. J . a t e . 

a S. M Pachtler S. I. I - I V . Berlin, 1887—1894. 

a minister domus (gazda), ki az összes személyzet jó-
létéről gondoskodik; továbbá a syndicus, ki a külső 
rendre, tisztaságra ügyel föl ; s egy másik syndicus 
ki a szellemiekre ügyel s egy harmadik negyedik oly 
tanácsos, kinek belátását és megbízhatóságát nehéz kér-
désekben való tanácskozásokra veheti igénybe. 

Az egyetem második dignitariusa a Cancellarius 
Amp lis simus. szintén a rend généralisa által nevezte-
tett ki. Állása inkább csak névre hasonlított a többi 
egyetemek kanczellárjaihoz, mint lényegére nézve: 
mert a kassai egyetemnél, melyet a társaság tagjai 
vezettek, az egyháznak külön ellenőrző képviselőre 
nem volt szüksége. 

Az egyetem szervezetében a kanczellár után kö-
vetkeztek s a karok élén állottak : a dékánok, kik 
sem társaik választása által nem nyerték hivatalukat, 
sem évenkint nem változtak: voltaképen prefektusi 
teendőkkel, de szélesebb jogkörrel voltak felruházva. 
Amennyiben t. i. prefektus a tanintézet nagysága sze-
rint több is lehet az egyes tanfolyamok fölött, a karok 
élén álló dékánok tulaj donképen prefektusok voltak. 

A hittudományi kar dékánja rendszerint a hit-
ágazattan idősb tanára volt. 

A bölcsészeti kar dékánságát rendesen a hittaná-
rok egyike viselte. 

A humaniórák és grammatikai osztályok prefek-
tusát decanus lingvarumnak is nevezték. 

A tanítás vezetésében tehát a rektor közege a 
praefectus studiorum, illetőleg a szükség szerint két-
három prefektus. 

Ezek között elsőbbséggel birt a főiskolai prefek-
tus (praefectus studiorum superiorum), közönségesen 
generalis prefektusnak neveztetve, ki a rektor után 
a tanintézet első tisztviselője s az oktatás közvetlen 
vezetője és igazgatója, akinek alá van rendelve a pre-
fectus studiorum inferiorum s ennek a praefectus atrii. 
Ez utóbbi felvigyáz a tanulók erkölcsi viseletére az 
iskolán kivül, az udvaron, a csarnokokban, kivált a 
szabadidők alatt ; segédkezik a felvételi vizsgála-
toknál is. 

Ezek alatt — s ezek mellett működtek a rendek 
tagjai közül alkalmazott tanárok (páterek és magiste-
rek). A páterek fölszentelt papok, kik tanulmányaikat 
befejezték; a magisterek, rendszerint bölcsészeti tan-
folyamot végzett jezsuita növendékek. Amazok a fel-
sőbb tanfolyamokban adnak elő (professores), ezek a 
gimnáziumban tanítják a grammatikát, esetleg a huma 
noriákat. 

A tanárokon kivül a kollégium személyzetéhez 
tartoznak azon szerzetes tagok is, kiknek kötelessége 
a kath. hivek lelkiüdvét munkálni : úgyszintén a koad-
jutorok vagy fráterek. Ez utóbbiak a kollégiumban 
előforduló alsóbbrendű teendőket, szolgai munkákat 
végző egyének (sekrestyés, betegápoló, portás, szakács 
stb.), kik bizonyos tekintetben szintén a rend tagjai, 
jezsuita-öltözetben járnak és rendtagokat kötelező sza-
bályoknak, míg annak kebelében élnek, alávetvék. 

Hogy mily szertartások között vette kezdetét a 
rektor, a kanczellár s az egész egyetemi testület híva-
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taloskodása — s mily esküforma kötelezte őket tisztök 
betöltésében, arra nézve a kassai egyetemre vonatko-
zóan, működése kezdetén semmi különleges intézkedést 
sem találhatunk ugyan, de feltehető, hogy mindez a 
nagyszombati egyetem szokása szerint történt. 

A nagyszombati egyetem testületét pedig, úgy-
szintén az akadémiai fokozatokra felavatandókat, III. 
Ferdinánd király már 1656. decz. 2-án a Boldogságos 
Szűz szeplőtelen fogantatásának tanitására és védel-
mére eskületétellel kötelezte és ezen eskünek évenkint 
decz. 8-án ünnepélyes megújítását elrendelte.') 

Ehhez hasonló különleges intézkedést a kassai 
egyetemre vonatkozólag csak 1700. decz. 10-én bocsá-
tott közre Lipót király, hogy az egyetem személyzete 
a Szűz-Mária szeplőtelen fogantatásáról szóló tant tani-
tani, védeni és hirdetni szent kötelességének ismerje ; 
miért is teljhatalmánál fogva a rektornak, kanczellár-
nak, dékánoknak, tanároknak, lektorok- és magiszterek-
nek, valamint az egyetemnél alkalmazott egyéb hivata-
los személyeknek megparancsolja: 

1. Hogy mindazok, a kik a kassai egyetem akár-
melyik fakultásától bizonyos fokozatra graduáltatnak, 
vagy tanári minőségben működnek, előzetesen a fenti 
értelmű eskü letételére köteleztetnek; melyhez úgy 
magánviszonyaikban, mint nyilvános ténykedéseik kö-
zepette szigorúan alkalmazkodni tartoznak. 

2. Hogy a más keresztény egyetemeken bizonyos 
rangfokozatra előléptetett egyén, a kassai egyetem 
egyik fakultásán se nyerhessen tanszéket vagy bár-
mely alkalmazást, mig ezt az esküt le nem tette. 

3. Hogy egyik fakultásnál se léptettessék elő 
valaki a baccalaureatus — vagy doktori fokozatra e 
nélkül az eskü nélkül. 

4. Meghagyja Lipót, hogy ezen császári és kirá-
lyi rendelete jövőre nézve mindenkor föntartatván a 
rektor és kanczellár a dékánokkal, az egyetem minden 
fakultása doktorainak jelenlétében, évenkint Szűz-
Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén az esküformát 
megújítsák. Mely alkalommal a hittani karból valaki 
13 hallgatósághoz ünnepi beszédet intézzen s a Jézus-
társaság templomában délután a vecsernye alatt eléne-
keltetvén a lauretáni litánia, Szűz-Mária tiszteletére 
dicsőítő beszéd mondassék.3) 

A rektori és dékáni méltóságnak, illetőleg az 
egyetem és karainak jelvényéül szolgáló jogarokat 
(pedum) és pecsétet (összevéve : insignia) kétségkívül 
még a nagylelkű alapító adományozhatta az intézetnek, 
de adatok hiányában azok közelebbi ismertetésébe nem 
bocsátkozhatunk.' 

Ezekre nézve is bizonyára a nagyszombati egye-
tem jelvényei adhatnának némi felvilágosítást, ahol a 
rektori jogart strucztollakon nyugvó pajzson a Boldog-
ságos Szűznek szobrocskája, a hittudományiét a Meg-
váltónak s a bölcsészetiét pedig Xav. sz. Ferencz 
szobrocskái ékesítik. 

Úgyszintén pecsétje a Szűz-Máriát, egyik kezében 
jogarral, a másikban könyvvel mutat ta; ezen körirat-
tal : Patrona Hungáriáé, Mater Universitatis Tyrnaviae, 
(nálunk : Cassoviae).4) (Folytatjuk.) 

2) L. Paule r : A budapesti egyetem története. 15—16. 1. 
3) Orsz. lt. Act. Jes. Cass. f. VI. nr. 3. 
1) V. ö. Pau le r : id. m. 16 1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Szent István napja száz év előtt. — 

(Vége.) 
3. A' Budai külső Városbéli apró Iskolák' I f jú-

sága, melly a Processióval nem fog járni, a Boldog 
Asszony Parochialis Templomba', és Ország épülete 
köztt meg állapodik ; a' honnan el sem mozdúl, valamíg 
az egész Processió által nem mégyen. 

4. A' Pesti Gymnasyum, és K. Universitás tanuló . 
Ifjúsága meg halgatván önnön Templomaiban az öt 
órai sz. Misét, tüstént Budának indul, olly iparkodás-
sal; hogy a' Plébánia Processióját meg előzze. A' Pesti 
egyébb Processió pedig, mellyhez a' Czéhek, szerzetes 
Rendek, és Nevendék Papság, többi hívekkel egygyüt, 
Boldog Asszony Mennybevitele Templomába 5 órai 
Misére öszve gyülekeznek, Budai Várnak igyekezik 
olly móddal, hogy Sz. György Piatzán már heted fél 
órakor meg jelenjen, és legottan a' Budai Tzéhekkel 
és Tanuló Ifjúsággal, kik szintén ezen időre az emié-
tett Piatzon egybe gyűlnek, azon renddel magát öszve 
kaptsolja, melly a' Processióban fog tartattatni. Tudni-
illik, hogy legelőbb induljanak a' Pesti Tzéhek a' főstrá-
zsaházfelé, és ott az őket követő Budaiakkal összekap-
tsolván magokat, a' Processió kezdetét el várják. A' 
tanuló If júság pedig a Fegyverháznál, nem külömben az 
öszve gyűltt Plébániák és Szerzetesek a' Préposti Épü-
let előtt fognak meg állapodni. 

5. Az Udvari Sz. Zsigmond Templomábul, melly-
ben a T. N. Statusok és Rendek öszve gyülekeznek, 
fél, emelvén a' Szent Kezet, 7 órakor útnak indul a' 
Processió, melly is mind a' két Város valamennyi 
harang' szózatja alatt az Urak utzáján mégyen, Boldog 
Asszony Mennybevitele Templomába. Innénd pedig 
vége lévén a' Predikátzióknak, és az énekes sz. Misé-
nek, Vissza indul a' Városháza piatzán és az Urak 
Utzájának egy részén keresztül, Sz. Zsigmond Templo-
mába. Mégyen pedig illy sorral : 

6. Mind a' két Város Tzéhei Zászlóikkal egygyütt, 
már hetedfél órakor útnak indulván, elkezdik a' Pro-
cessiót ; Budaiak követvén a' Pestieket, és minekutánna 
Nagy Boldog Asszony Plebania' Templomához el érkez-
nek, a' Templom felé, két részre osztódnak olly mód-
dal, hogy egy részről a' Budaiak, másik részről pedig 
a Pestiek egyenes rendet, avagyis Spaliert formállyanak, 
és a Processio köztök járuljon bé a Templomba. Ezeket 
követi. 

7. A' Budai nemzeti fő Iskola, a' Pesti Gymna-
sium, Budai Fő Gymnasium, és az Universitás tanuló 
Ifjúsága, kik is a' Tzéhek után, valamint sorba men-
tenek, meg állapodnak. 

8. A' Városi Dob' és Trombiták. 
9. A' szerzetes Rendek, Szent Kereszt alatt, úgy-

mint az Irgalmas Barátok, PP . Serviták, Kaputzinusok, 
Pesti és üudai Franciscanusok. 

10. A' Plébániák Administratorai és a Plébánusok 
Assistentiájikkal együtt. 

11. Mint a két szab. K. Város külső Tanátsosai, 
Tisztyei, és a' Pesti N. Magistratur. 
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12. T. N. Pest Varmegyének T. Magistratussa, 
más T. Karok és Rendek, és a' Fö-Móltóságu Törvényes, 
Kamarás, és Politikus Dicasteriumok' K. Tisztjei ele-
gyelve. 

13. Egy sereg. Ts. Kir. Katonaság. 
14. A' Templomi Chorus dobbal, trombitával. 
15. A' Pesti Nevendék Papság Rochetumba öltöz-

t e t v e . 
16. A' fel szentelt Papság Rochetumokba stolával 

és Biretummal. 
17. A' Szent Kezet őrző Prépost Assístenseivel 

együtt. 
18. Önnön a' Sz. Kéz, hat Diaconus által viseltett-

vén, melylyeknek oldalainál nyoltzan az Universitás 
nemes I f jú közül égő fáklyákat fognak viselni. 

19. A' fáklyákat viselők mellett mind a' két rész-
rül környül veszi a' Szent Kezet, a' Budai N. Magis-
trates, eztet pedig ismét meg keréttik a' Magyar Polgár 
Katonaság' Tisztyei ki vont karddal egy részül a' Pes-
tiek, másikrul a' Budaiak. A' Koronaőrző sereg pedig 
a' Sz. Kéz Külsőbb oldalait foglalja el az Örző-Prépos-
tul fogva, egész a' Pontificansig, és azt követő Urasá-
gokig egy huzamban. 

20. P F . TT. Kanonokok és más Prelátus Urak 
Rochetummal és Mossetommal ékesétve, Assistensek, 
és maga a Pontificans. Ennek pedig oldalárúi mégy en 
a'Királyi Universitás Magistratussa, Pedellussai, a' jegy-
gyeikkel együtt. 

21. A' Fő-Méltóságu Dicasteriumok' Tanátsossai, 
Királyi Kamaras, Belső Tanátsos Urak, és egyébb Ország 
Nagygyai' s Méltóságai. 

22. A' Nemes, és nevezetes'bb Asszonyságok. 
23. Egy Sereg Tsasz. Kir. Katonaság. 
24. A' többi akár melly rendű, és sorsú lakossal 

ezen két Városának, valamint Idegenek is, J^ik ezen 
Rendszabásba nem foglaltatnak, tiszteséges rendiéi fog-
ják követni a' Processiót, két részrül késértvén azt 
eleitül egész vigeig. 

25. Ezen Rend fog tartattni a' Processio viszsza 
mentébe is ; ugy a' Tzéhek is vissza térvén S. Zsigmond 
Templomáig ismét a' többi Népséggel együtt két felé 
osztódnak, valamint Nagy Boldog-Asszony Temploma 
előtt, és mind addig várakoznak, még az egész Proces-
sio közöttök által nem járult. 

26. A' N. Budai Magistratus rendelése szerént a' 
többi Népség két lépésnyire szüntelen távul fog ma-
radni a közepetten járulóktól, és egyéb ként is, hogy 
mindenütt rendtartás, tisztesség, és ájtatosság uralkod-
jék, hasznos rendezések fognak tétettni. 

27. A Tsasz. Kir. Katonaság pediglen, valamint 
a Polgári is önnön Elöljáróik parantsolata szerént 
bizonyos hellyeken meg fog jenni, és minek utánna 
a' Processio Sz. Zsigmond Templomába viszsza tért, 
hármas puska lövéssel, a' Bástyákon pedig ágyú 
durrogással fogja e' Nemzetünk bötsös Ünnepét di-
tsöiteni. 

28. Hogy külömb féle alkalmatlanságok el mellőz-
tetthessenek, N. Budai Város Magistratussa a' Kotsik 
iránt való rendelést szükségesnek esmérte, úgymint : 

a) A Mélt. Uraságok', T. Statutusok és Rendek 
Hintóik a' Sz. Zsigmond Temploma' ajtójáig mennek, 
onnónd pedig üressen a' Királyi Palota Piatzára a' 
hátulsó kapu felé indulnak, és itt rendbe szedődvén 
meg maradnak, valameddig az egész Processio emlétett 
Sz. Zsigmond Templomát el nem hagyta. 

b) Minek utánna a' Processio a' Sz. Kézzel együtt 
útnak indul, Pestrül jövő hintók és kotsik (egyedül ki 
vévén a' M. Uraságokét, mellyek a' Királyi Epites-
Directioja házánál állapodnak meg) az ugy nevezett uj 
világnak (Neue Welt) a' Város fölső részéről jövők 
pediglen Sz. György Piatzán fognak elmaradni. 

c) Mind ezen Kotsiknak, akár azok a királyi Pa-
lota Udvarán, akár Sz. György Piatzán, avagy más 
akár melly hellyen állapodtak meg légyen, tsak akkor 
engedtetik meg a' szabad járás, minekutánna a' Proces-
sio Boldog-Aszszony Templomába bé mégy en. 

d) A' Processio viszsza menetelének kezdete előtt 
a' M. Uraságok' Hintóji az emiétett Királyi épület 
udvarán ismét rendbe szedödvén Uraik' rendeléseit el 
várják 

e) Végtére a' Processio mentébe, és viszszamente-
kor minden Kotsizás tiltatik azon utzákon, mellyeken 
Processio mégyen. Alle. 

Cleveland. Az amerikai magyarság köréből. Julius 
21-én a clevelandi római katholikus magyarság szép 
ünnepet ült. Szeretetét, ragaszkodását és tiszteletét 
fejezte ki ft. Böhm Károly plébános tir iránt, ki 1892. 
év óta működvén a clevelandi magyar róm. kath. hit-
község lelkipásztoraként, e napon ünnepelte áldozársá-
gának 25 éves jubileumát. Alig 48 órával előbb még 
senkinek sem volt erről tudomása ugy, hogy az ünnep-
ségekre nagy előkészületeket már nem is lehetett tenni. 
Annál meglepőbb volt az az önkéntes megnyilatkozás, 
mely ugj^szólván az összes magyarságot a jubiláló 
plébános köré gyűjtötte. Már kora reggel gyülekeztek 
a So. Wodlandi Szt. Erzsébet templom udvarán az 
összes clevelandi magyar római kath. egyesületek, kik-
hez az egyesületeken kivül álló nagy tömeg csatlako-
zott. — Az Árpád-zenekar kilencz órakor rázenditette 
a Rákóczyt, mire a menet, élükön a Szent Imre her-
czeg egyesület diszben kivonult lovagjaival, megindult 
és a Corvin, Holton, Bismark Avenueket megkerülve, 
a templomudvarra visszatért és a plébánia épület mö-
gött fölállt. Böhm Károly plébános ur értesülvén a 
hivők megérkezéséről, kilépett a tornáczra, hol ft. Hollós 
Károly áldozár tolmácsolta a hivek üdvkivánatait, rövid, 
szivreható beszédben, mely a hölgyközönséget könyekre 
inditotta. Ékes szavakban festette a hiveknek lelkipász-
toruk iránti ragaszkodását és azon elismerését, melyre 
üdvös működésével oly nagy mértékben rászolgált. Ez 
alkalommal egyszersmind átnyújtotta a meglepett 
jubilánsnak a 12 személyre való gyönyörűen kidolgo-
zott ezüst evőeszköz dobozt, melylyel a hivek szeretett 
papjokat meglepték. Ezután Sztopák Mariska, a sz. 
Erzsébet iskola egyik növendéke, rövid üdvözlő beszéd 
kiséretében egy remek virágcsokrot nyújtott át, végül 
pedig Petróné, a szűz Mária nőegylet elnöke, üdvö-
zölte. Mélyen meghatva állt ott övéi körében az ünne-
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pelt lelkész, kit ennyi szeretet megnyilvánulása annyira 
meglepett, hogy alig birt szóhoz jutni. Csak röviden 
köszönte meg ezt a nem várt óvácziót, melyben része-
sítették, mire a közönség hosszas, lelkes éljenzés után 
a szépen földiszitett templomba vonult, hol a jubiláns 
mondta el ezüstmiséjét. Délben szükkörü ebéd volt. 
Az osztrák-magyar konzulátustól ft. Böhm Károly, 
clevenlandi plébános ur ezüstmiséje alkalmából a követ-
kező üdvözlő levelet kapta : „I. & R. Austro-Hungarian 
Consulate. Pittsburg, Pa. juh 22. főt. Böhm Károly r. 
k. lelkész urnák. Cleveland, 0 . Főtisztelendő Ur! A 
„Magyarok Vasárnapja" utolsó számából épp most 
értesültem arról, hogy főtisztelendőséged julius hó 16-án 
ünnepelte meg áldozári működésének 25-ik évforduló-
ját. Midőn főtisztelendő urnák ezen ritka ünnepélye 
alkalmából — habár csak utólagosan is, — nagyszámú 
hivői hódolatához én is szivbőljövő őszinte szerencse-
kivánataimmal csatlakozom, legyen szabad azon remé-
nyemnek adni kifejezést, hogy főtisztelendőséged még 
számos éven át fogja érdemdús működését az amerikai 
magyarság édekében kifejthetni. Hazafiúi üdvözlettel 
vagyok főtisztelendő urnák őszinte hive Vein. 

M. Á. 

T Á R C Z A . 
Vallásosság a nemzetek élete, a yallástalanság — 

haláluk ! 

Szónoki beszéd. 
Irta és felolvasta : Alleram Gyula. 

I. 
A mai társadalmat megmérgezte a vallástalanság; 

vonaglik ; végtagjai is hidegek s nemsokára a szive is 
kihűl. Nincs veszteni való idő, ha meg akarjuk men-
teni.1) Igy ir a kereszténységnek egy modern irója a 
mai korról, társadalomról, a nemzetekről. S csakugyan 
oly közel volnánk a végkimerüléshez, csakugyan léte-
zik a népek e sorvasztó betegsége, nem képzelt valami 
e az egész? Jobb szeretném hinni, hogy nincs ugy! 
De bármerre tekintünk a külvilágban, a tudományok, 
állampolitika, nemzetgazdászat vagy törvényhozás : egy 
szóval a társadalom bármely tényezője felé, mindenütt 
rémitők az állapotok ! Ádáz harczot vivnak titokban 
ezek a nagyságok a vallással ; s mi a czéljuk ? Bebizo-
nyítani, hogy a nemzet, az állam, a társadalom meg-
lehet vallás nélkül is, hogy nélküle épen oly boldog a 
világ, mint vele ! 

De hogy mennyire nincs igazuk e nagyságoknak, 
mikor tagadják a vallás szükségességét s ellenkezőleg 
mennyire élete a vallás a nemzetnek ugy jó, mint bal-
sorsukban s haláluk a vallástalanság: azt néhány szó-
val kimutatni tűztem ki czélomul. 

II. 
Kezdjük mindjárt a történelemmel ! Pillant-

sunk végig az emberiség hatezredes életén s kutassuk 
l) Bougeaud Emil : A kereszténység és korunk. I. 223. 1. 

vájjon a népóriásokat micsoda erő mozgatta ennyi 
időn át ; mi tartotta életben vagy mi tette tönkre 
őket? Legyen az ő életük, az ő sorsuk vezetőfonal, 
mely bennünket — okulva rajtok — az igazság eléré-
séhez vezet. Legyenek Ők a világító tüz, mely nekünk 
megmutatja, vájjon örömtüzet gyujtottak-e, vagy pusz-
tulást terjesztő zsarátnokok tüze lobogott-e nálok ? 

Vegyük a legrégibb népet, a zsidó nemzetet ! 
A biblia tanúsága szerint szent szövetséget kötött 
Istennel! S miért? Mert látta, hogy Teremtője segít-
sége nélkül nem boldogulhat ; nem tudna létezni abba 
a népáradatban, mely ellenséges indulattal megsemmi-
síteni törekszik; nincs más, ki a szolgaság bilincseit 
róla levehetné ! Elfogadta tehát a törvényeket, m e z e -
ket Isten a Sina hegyén nagy égdörgés közepette 
maga adott neki, mely törvények tisztán valláserköl-
csiek voltak ; mely törvények csak a viszonyt körvo-
nalozták, melyben Isten a választott néppel van, mely 
törvények a nép saját maga óhajtotta kötelességeit 
tartalmazták az Úrral szemben. Ezek a törvények 
Istent teljesen beleolvasztják társadalmukba. Nincs 
magán- és közéletüknek egyetlen momentuma sem, mely 
a vallással összefüggésben nincs. Egy személyben ural-
kodik fölöttük a király és főpap ; az Írástudók és 
magyarázók egyúttal az állami hivataloknak is birto-
kosa. Háború előtt a jótevő Istenhez fordulnak; győ-
zelem esetén, Neki adnak hálát ; rabságban 0 a vigasz-
talójuk. Áldozatokat mutatnak be nagyjaik s dicső 
fejedelmeik a legnagyobb szigorúságot tanúsítják az 
isteni tiszteletre vonatkozó törvények megtartásában ; 
a vallás megsértését állami büntetésekkel sújtják s 
állami törvények mondják ki az istenkáromló megkö-
veztetését! 

S mit szóljak az egyptomiakról, a médekről, 
perzsákról? mit az ó-kor tagadhatatlanul legnagyobb 
két nemzetéről, az annyiszor emlegetett görögökről s 
rómaiakról? Nem a vallási kultusz füzte-e azokat a 
területileg elválasztott görög törzseket s államokat a 
legszorosabban össze ? Nem a vallás szólitotta-e közös 
harezra őket a közös ellenség ellen s talán csak a 
közös érdek volt cselekvésük rugója, mikor egész Hel-
las dicső népe megjelent Olympia fenséges multu csar-
nokaiban, hogy az isteneket magasztalja s tisztelje ? 
Ezek az olympiai játékok mutatják leginkább, hogy a 
vallási knltusz mennyire áthatotta a görög népek ösz-
szes rétegeit ; hogy a költészetet, államtudományt, a 
nemzeti művelődést mind a vallás igazgatta. A művé-
szet pedig egyenesen szolgálatában állt ! Homeros, 
Hesiodos, Pindaros a vallásból merítettek eszméket s 
egy Pheidiast is csak a vallás tüzelhetett ! — Törvény 
hozóiknak, Lykourgos- és Solonnak törvényei pedig 
nagyrészt csak vallási moralitásról szólnak. Bölcseik s 
bölcselőik egyhangúlag mondják k i : csak Isten és a 
vallás teheti az államot egyedül szilárddá és semmi-
féle emberi intézmény !2) „Platón ugy nyilatkozik, 
hogy „ha egy államot kormányozni akarsz, azt csak 
valósággal teheted!"3) s egy Plutarch azt hirdeti, hogy 
„könnyebb légben várost építeni, mint országot alapí-
tani vallásosság nélkül." Xenophon, Sokrates és Aris-
toteles, kik pedig nem voltak felületes gondolkozású 
egyének, nem tudják eléggé a vallás szükségességét 
hangoztatni! (Folytatjuk.) 

«) Platonis : De legibus VIII . p. 180. 
3) Plutarch, adv. Colot. 
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I R O D A L O M . 

— Népimakönyy. (Az árvák javára). Most hagyta 
el a sajtót az érdemes regölyi píeb. és pápai káplán 
Szemenyá Mihály legújabb kiadványa, melyet a Szerző 
drága Magyar hazánk jubileumi évének — a pogány 
magyarok kilenczszázados megtérésének utóhangja-
képen, annak emlékére — Méltóságos és főt. hetyei 
Hetyey Sámuel pécsi püspök ur kegyes pártfogása 
mellett kiad. 

A szép, képekkel díszített, tisztán, olvashatóan 
nyomott imakönyv 407 oldalra terjed és 11 részre osz-
lik. Szt. misékre szolgáló imákon kivül tartalmazza 
szt. József tiszteletét, továbbá a mit a hivők lelki 
szükséglete naponkint imákban megkíván ; foglaltatik 
benne korunk főbaja a szocziálizmus ellen is ima; 
vannak imák a különös tiszteletben részesülő szentek-
hez, igy 3 szt Antalhoz is. Tartalmaz alkalmi imákat, 
a X.-rész a betegekről és purgatoriumi lelkekről szól. 
A XI-részben hazafias imák — a Káromkodók foga-
dalmi fohászai vannak. Közli végül a szt. József foly-
tonos tisztelői társulatának szabályait is. 

E — most YI. kiadásban megjelent olcsó ima-
könyv a hivő népnek bátran ajánlható. Kapható a Szer-
zőnél Regőlyben Tolnám. Kötve egészvászonban 2 
Korona 20 fillér. Sacerdotibus etiam erga duo sacra. 

Egy népp. választó. 

VEGYESEK. 
— Pintér Kálmán Veszprémben. A kegyesrend 

kormánya Pintér Kálmánt, a kit megrongált egészsége 
miatt a rendkormányzat fárasztó munkájától legalább 
egyelőre föl kellett menteni, viczerektornak Veszprémbe 
helyezte át. Pintér Kálmántól, a Katholikus Kör jeles 
alelnökétől sajnálkozva búcsúznak el fővárosi tisztelői 
és barátai, noha lélekben nem válik meg tőlünk. Abban 
a reményben kisérjük szerencsekivánatunkkal u j laká-
sára, hogy az egészséges levegőjű csöndes Veszprém-
ben pihenést találva, teljesen helyreáll egészsége meg 
kedve, mert tettre kész buzgósága ugy sem engedné 
meg neki a tétlen nyugalmat. 

— A párbaj ellenes mozgalom, melyet igen magas-
állásu férfiak kezdtek meg Ausztriában és Németország-
ban a Tacoli-Ledochowski-féle affér következtében, 
immár óriási mérveket öltött. Lővenstein Károly herczeg 
a napokban közölte azok névsorát, kik — katholikusok 
lévén elvi álláspontra helyezkedtek a párbajjal 
szemben s a maguk részéről határozottan kijelentik, 
hogy nem párbajoznak. A névsorban leginkább okle-
veles férfiak szerepelnek ügyvédek, bírák, orvosok, 
tanárok stb. Az aláiratkozott jogászok száma: 134, az 
orvosoké pedig: 117. A névsor napról-napra gyarap- I 
szik, s a nemesség is mindnagyobb számmal lép a pár-
bajellenes mozgalom kötelező kötelékébe. 

— Állandó lelkigyakorlatok. Ismételten fölhívjuk 
a főt. papság és a világi urak figyelmét arra, hogy 
házunkban egész éven át bármely héten tarthatnak lelki 
gyakorlatokat tetszés szerint három, öt, esetleg nyolcz 
naposat. Mindig hétfőn este kezdődik az uj csoport. 

J Csak arra kérjük az érdeklődőket, hogy legalább egy 
levelezőlapon előre jelezzék: melyik hétfőn, azaz hónap 
hányadik napján, jönnek. Riesz Ferencz, házfőnök. 
Budapest, VIII. Mária-utcza 25. 

— Szent István napja és a vasutak. A vasutak 
az idén is megadják a főváros Szent-István-napi ven-
dégeinek a szokásos kedvezményt, amint ezt az Állam-
vasutak igazgatósága a következőkben jelenti : A Szent 
István ünnepnapja alkalmából a Magyar Államvasutak, 
valamint a Kassa-Oderbergi Vasút magyar vonalainak 
összes állomásairól (az üzemükben álló összes helj'i 
érdekű vasutak állomásainak, valamint a szomszédos 
forgalomnak kizárásával) Budapestre mérsékelt áru 
menettérti-jegyeket adnak ki olyképp, hogy az utasok 
az I. kocsiosztályban két II. osztályú, a II. kocsiosz-
tályban két III. osztályú egész jegygyei, a III. osztály-
ban pedig egy II. osztályú rendes menetjegygyei Buda-
pestre és vissza utazhatnak. Gyorsvonaton megfelelő 
gyorsvonatu jegyeket kell váltani. Ezeket a jegye-
ket ez évi augusztus hó 15 — 20. napjain — ez 
utóbbi napon azonban csak a reggeli órákban 
Budapestre közlekedő — valamennyi személyszállító 
vonathoz (expressz-vonatok kivételével) adják ki, a 
visszautazásnak pedig augusztus 20. és 21. napjain, 
legkésőbb azonban az augusztus 21-én este induló 
utolsó vonattal meg kell történnie. E jegyekkel augusz-
tus 20-ika előtt visszatérni nem lehet! azokkal útmeg-
szakításnak sem menetkor, sem jövetkor helye nincs. 
Megjegyezzük, hogy az I. és II. kocsi-osztályban, 
utazók "a visszatérés alkalmával is mindkét menetje-
gyet felmutatni tartoznak, miért is Budapestre érkezve 
e jegyeket csak elő kell mutatni, de le nem szabad 
adni. Gyermekekre külön kedvezményt nem engedé-
lyeztek. 

— Mit tanuljunk a zsidóktól? Hát bizony a zsi-
dóktól is lehet sok jót tanulni, hogy csak az összetar-
tást, hitsorsosaik iránt tanúsított jószívűségüket stb. 
említsem. De most nem erről van szó. Julius első heté-
ben összegyülekeztek a zsidó tanitók, hogy megbeszél-
jék teendőiket. Es ezen a gyűlésen Erdős Jakab, a 
bajai polgári fiu- és leány-iskola igazgatója felolvasást 
tartott, milyen szellemben kell az iskolákat vezetni, és 
arra lyukadt ki, hogy a nevelés és tanítás egyedül 
helyes irányát a felekezeti iskolák képviselik. Meg-
vagyok győződve róla, hogy Erdős Jakab zsidó igaz-
gató szavait megértették zsidó hitsorsosai és ha majd 
valahol arról lesz szó, államositsák-e ezt vagy azt a 
zsidó iskolát, meg fognak emlékezni róluk és nem fog-
ják az állam kezére játszani iskolájukat. Es a mit ezek 
megértettek, azt sajnos keresztényeink, főleg katholiku-
saink nem akarják megérteni. Folyton olvashatjuk 
vagy hallhatjuk, hogy itt is, ott is államosittatták r. 
kath. községi iskolájukat, beengedték vala és szabad 
kezet adtak a liberális, vallástalan szellemnek, hogy 
szabadon garázdálkodjék a gyermekek szivében, abból 
már zsenge korában kiöljön minden vallásos érzületet, 
megrontva az erkölcsöt. Erről különben alkalomadtán 
még fogunk beszélni ! Most csak annyit, tanuljuk meg * 
azt, hogy védjük felekezeti iskoláinkat! 

Helyettes felelős szerk. Valnicseh, Béla. 

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

Budapest, 1901. Nagj ' Séndor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, augusztus 17. 14. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.a 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A természetfölötti a katholikus egyházban. — Kassa régi egyeteme. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Szent István ünnepe. — R ó m a : XIII . Leo ő szentsége pápaságának 25 éves jubileuma. — Tárcza. Vallásosság a 
nemzetek élete, a vallástalanság — haláluk! Szónoki beszéd. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Meghivó a magyar kath. tanitók 

országos bizottsága gyűlésére. — Vegyesek. 

OKEMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
LEONE. 

A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Ir t a : Denifie Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

3. Tagadha t j uk tehát , miu tán lá t tuk , hogy 
egyik bölcs sem képes bennünke t végczélunk-
hoz vezetni, hogy az életnek e legfontosabb 
ügyében tan i tó ra és vezetőre van szükségünk, 
hogy végczélunkat elérhessük, hiszen m á r a 
közönséges életben sem akad szellem, mely 
valamelyik emberhez, könyvhöz vagy nagy 
hirü eszméhez ne esküdnék s valamelyik mes-
ter t an i tványának ne val laná m a g á t ? Ne sokat 
kérdezzük, kedves hal lgatóim, hiszen a nagy 
tani tó már megje len t a földön, ki m a g á t igaz-
ságnak nevezi és P i lá tus előtt küldetése és 
születése okául az t m o n d á : hogy bizonyságot tesz 
az igazságról. *) Maga Isten, a legfőbb igazság, 
k inyi la tkozta t ta m a g á t t es tben és lön azon 
világosság, mely megvilágosít minden embert, ki e 
világra jön, Jézus Krisztus.a) És mivel m a g a 
kegyelemmel és igazsággal teljes volt. m e g is adha t t a 
a tel jes igazságot azon in tézménynek, melyet 
azér t alapított , hogy a megvál tás művé t foly-
tassa t. i. a katholikus egyháznak. 

>) János. 14, 6; 18, 37. 
2) Ján. 1, 9. 

Igy kel le t t ennek lenni, ha tényleg J é z u s 
Kr isz tus az emberi nem ujjáalakitója, gyógyítója. A 
b ű n ál tal e l távolodot t az ember Istentől , az 
igazság forrásától , s magá tó l az igazságtól ; az 
I s t en és ember közö t t levő ür t e h á t Kr isz tus 
keresz thalá la ál tal sem te l jesen ki n e m tölte-
t e t t volna, sem Kr i sz tus nem volna tu la jdon-
képpeni é r te lemben az emberiség gyógyítója, 
ha újból a világra nem hozza az egész és tökéle-
tes igazságot , hogy mindenki hozzáférhessen. 
I t t mi tsem használ az okoskodás; az egyik 
szükségképpen folyik a másikból. J ézus Krisz tus 
az ő keresz thalá la ál tal újból megszerzé nekünk 
a jogo t te rmésze t fö lö t t i végczélunk elnyerésére, 
s következőleg megszerzé e végczélnak s mind-
azon eszközöknek és igazságoknak lehetőleg 
tökéle tes i smere té t is, melyek annak szükséges 
előföltételei. Miután azonban az isteni alapító 
szándéka szerint I s tennel való természet fö löt t i 
egyesülésünket csupán egyházához való csat-
lakozás ál tal nye rhe t jük el, azér t az egyház-
nak lehetővé kell tennie számunkra a czélhoz 
vezető eszközök megismerését , s következőleg az 
igazság teljes birtokában kell lennie. Sz. Pálnak 
t ehá t igaza van, midőn az egyháza t az „igazság 
oszlopánakr és erósségéneku nevezi ,3) és Tertullián 
csak ezen igazságból következte tés t von le, 
midőn az t m o n d j a : „Minden tetszésszerinti 

3) Timot. 3, 15. 
14 
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keresztény mesterember megta lá l ja ime I s ten t és 
kinyilvánít ja őt s következőleg e t e t t e ál tal 
megpecsétel i mindazt , amit Is tenre való tekin-
te t te l kérdezni lehet, mia la t t Plcito az t vi ta t ja , 
hogy a vi lágegyetem művezető jé t nem egy 
könnyen lehet megtalá lni s ha megta lá l tuk is, 
csak nehezen nyi lvání tha t juk ki másoknak ." 4) 

4. Ezen elmélkedés fontos igazságok for-
rássá. Először is az egyház, mer t eredetétől 
fogva egészen és tökéletesen bir ta az igazsá-
got, hasonlóan kezdet tő l bensőleg is tökéletes vala 
s mindig is annak kell maradnia . Tényleg ha 
feltesszük, hogy az egyháznak belső tökéletesedése 
lehetséges, ez- össze nem fér -a természet fölöt t i 
czél jában és eredetében való hittel. E föltevés 
mindig feltételezi, hogy az egyház emberi s 
következőleg vá l tozásnak k i te t t in tézmény és 
— -lia a lap jában nézzük a dolgot, ugy az egy-
háznak min t előbbi híveinek a későbbitől 
különböző végczélt tulajdoni t , az isteni t a n t 
pedig lealacsonyít ja, min tha az az idők folya-
mán az emberi szellem erőlködése fo ly tán 
tökéle tes í thető le t t volna, melyről az imént 
lá t tuk, hogy sokkal könnyebben esik tévelybe, 
mintsem az igazságot megtalá l ja . Es hogy 
képezhetnének az egyházban isteni alapítójá-
tól ado t t igazságok és t anok gyermekei szá-
mára csa lha ta t lan szabályt , ha maga az egy-
ház nem állna távol minden ingadozástól meg 
vál tozékonyságtó l s nem volna vá l tózha t lan ? 
Az egyház nem lenne többé minden helyen és 
minden időben az egyetlen egyház, nem birná 
azon vál tozhat lan életalapot, J é z u s Kr isz tus t ,ki 
már az aposto loknak megígérte, hogy elküldi 
nekik a Szent lelket , hogy mindenre megtan í t sa 
őket, mindent eszükbe jut tasson, amit m a g a 
mondo t t nekik, 5) az igazság lelkét, „aki meg-
tanítja őket minden igazságra. " 6) Egyébi rán t a 
föntebbi té te l má r a természetfölöt t i világren-
ről szóló korábbi előadásokból is következik. 
Ugyanis azon pi l lanat tól kezdve, midőn ismét 
visszahelyeztet tünk természetfölöt t i örökségünk 
jogába, éppúgy szükségképpen bi r tokába kellet t 
ju tnunk az annak elnyeréséhez szükséges igaz-
ságoknak és eszközöknek, amint az ekölcsi 
világrend is kezdet től fogva természetszerűen 
magáva l hozza a természetes erkölcstörvényt . 
Tehá t vagy t agadnunk kellene a természetfö-

4) Apolog. c. 46. 
5) János 14, 26. 
l>) János. 16, 13. 

lötti vagy keresztény vi lágrendet az egyház 
létezésével együt t mit a föntebb felhozott 
okokból nem tehe tünk :7) vagy el kell fogad-
nunk, hogy az igaz eg3Tház már alapítása óta 
az igazság bir tokosa — sz. P á l szavaival szólva 
— az igazság oszlopa és erőssége, és hogy követ-
kezőleg eredete óta belsőképpen tökéletes. 
Mivel azonban a természetfölöt t i rend csupán 
a mennyekben nyer befejezést , az egyházban 
a világ végéig meg kell maradn ia a teljes igaz-
ságnak. 

Ebből azonban egyszersmind egy másik 
igazság folyik, -mely megerősit i az egész har-
madik beszédünket : Egyik akatholikus egyház 
sem bir ja a tökéle tes igazságot, de sőt le is 
m o n d a n a k e kiváltságról : azér t egyik sem 
lehet közülök Krisz tus igaz egyháza ! 

„ 4 protestantizmus talpköve az a jog, hogy 
mielőt t h innének valamit , megvizsgálhat ják 
azt . Az első re formátorok nem igy gondol ták, 
ők azt hit ték, hogy a tu la jdon ér te lmüket az 
emberi szellem ha tá ra i gyanán t á l lapi that ják 
meg'; de épen nekik nem volt igazuk, kik a 
kathol ikus egyháznak e csa lhata t lanságot meg-
tagadták" . 8 ) 

De mit je len t az, hogy először vizsgál-
juk, hányjuk-vessük meg, amit hinni aka runk? 
Semmi egyebet, mint azt, hogy először kétel-
kedjünk ! De mivel a vallási kétely nagyobb-
részt t agadáshoz vezet, azér t a tevőleges hit 
csupán t agadásnak enged helyet. Ennek he-
lyébe : hiszek; ez j ö n : kételkedem, tagadok. Á m 
mi következik ebből? További tagadás, tudni 
illik a természetfölöt t i rend megszűnése. Vagy 
nem helyes e következ te tés? Hiszen a termé-
szetfölött i r endben az embernek csak meghó-
dolnia kell, nem pedig fejét törnie, mer t oly 
igazságokat ta r ta lmaz, melyek az ember szel-
lemi lá tókörén felül esnek s a melyek belső 
igazságának próbaköve nem az ér telem ter-
mészetes világossága, hanem az őket kinyilat-
koz ta tó Isten tekintélye. Ezekkel szemben 
meghódolnom és hinnem kell. Mert először is 
Annak ki nagyobb nálam, nem tehetek egye-
bet, mint meghódolok. Es különben is ezen 
igazságok, va lamint a természetfölöt t i rendel-
te tésem elnyerésére szolgáló eszközök ép ugy 
nincsenek alávetve önkényemnek, aminthogy 

') 0 . 49. 61. 76. 
Igy a hires protestáns nő Mad. Staël, De 

l'Allemangne IV. 2. 
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magá t a rendel te tés t is I s ten nem valamely 
ember önkényétől , hanem egyedül szerfölött i 
jóságától t e t t e függővé. Amig t ehá t az ember 
ezen igazságokat kételylyel, vagy kétkedés vizsgá-
lódásával tekinti , te rmészetesen azoknak taga-
dásával fejezi be, mer t hiszen csak a sa já t 
eszét fogadja el azok benső igazságának mérv-
adójául, a mér téknek pedig a megmérendőve l 
a rányban kell állania és az ész u tóvégre is a 
természetes rendhez, el lenben a vizsgálandó 
igazságok a természet fölöttihez t a r toznak . 

I lyenformán a p ro tes t án t i zmus természet-
szerűen a ra t ional izmushoz vezet, vagy helye-
sebben mondva , abban gyökerezik és igy a 
tör ténelme is csupán a magá ra hagya to t t szel-
lem tör téne lme (mint föntebb leírtuk), miu tán 
a kinyi la tkozta tás tól fe l szabadí to t ta m a ^ á t és 
bőséges szektákban, melyek alighogy napvilá-
got lá t tak , c sakhamar a feledés homátyába 
borul tak, ós tele van hemzsegő eszmékkel, 
melyek alighogy kifej let tek, egymást nyel ték 
el. Igen, egész bá t r an ál l i that juk, hogy a pro-
tes tan t izmus és minden a kathol ikus egyház-
tól e lszakadt val lásfelekezet m é g szomorúbb 
sorsban osztozik, mint aká rhány bölcsészeti 
iskola. Ugyanis a tagadás sohasem lehet egy 
tevőleges rendszernek alapköve, ha az t aka r juk 
hogy az épület fönnmarad jon és t a r tós legyen. 
Kell, hogy mindenben az első és alap az álli-
tás legyen, aminthogy tényleg megelőzi a taga-
dást. Már pedig minden egyháznak, mely a 
kathol ikus egyháztól elszakadt , épen ezért 
tagad as a kiinduló p o n t j a ; ennélfogva mind-
nyá jan érezik e lépésüknek következményei t . 
A tagadássa l a folytonos vál tozás lesz alap-
elvvé, a vál tozással az igazság birásáról való 
lemondás, ezzel pedig megszűnik az igény az 
állandóságra, az igaz egyházra.9) A katholikus 

u) Mégis afölött, hogy némely felekezetek és 
vallási társulatok, pl. a mohamedánismus és protestán-
tismus, ennek daczára oly sokáig fentarták magát, jól-
lehet a tévely születésétől kezdve magukban hordozták 
a halál csiráját, mert hiszen tagadása valának az igaz-
ságnak, mely a lété s melyet a lét ad, mondom efölött 
nem szabad csodálkoznunk, S ha az elsőben van még 
valami fentartő elem, ez csak kevéske igazság, melyet 
szakadásuk után is megtartottak vagy átvettek az egy-
háztól. Es később tényleg látni fogják, mint már fön-
tebb megjegyeztük, hogy eredetükhöz még csak nem 
is hasonló ; igen, minden alapitója joggal mondhatja, 
hogy életének vége ellenkezik annak kezdetével, Végre 
is a legtöbben közülők csupán a világi hatalom oltalmá-

egyház a t a g a d á s t mindenü t t csak akkor alkal-
maz ta , midőn védelemből azok ellen kel let t 
fellépnie, kik igazságának bi rását kétségessé 
aka r t ák tenni vagy kik az igazságot tévedé-
seikkel formájából k ive tkőzte tn i iparkodtak. 
Csupán i t t van helyén a t agadás . — Hitval-
lásának mindegyik ágazata e szóval kezdődik : 
hiszek, egész a lapköve a hit és csak akkor hall-
ha tó ajkairól e szó ; tagadom, ha másoknak meg-
szűnik e hi t a lapkő lenni. 

A kathol ikus egyház igy magasz tos szín-
j á t é k képét nyú j t j a , melynek semmi földi, 
semmi emberi jellege nincs, te l jesen földöntúli-
nak lá tszik és o lyannak, mely nem csupán 
külső t a r tó s ságában változhatlan többé, hanem ta-
na iban is. Ké tezer esztendő vonul t el a katho-
likus egyház fölöt t és m é g nem szenvedet t 
vá l tozás t sem hi t té te le iben, sem erkölcstörvé-
nyeiben. Es ké t ezer év u t á n még azon alap-
t i tkot ál l i t ja a világ elé, metynek vizsgálásá-
nál igy k iá l to t t fel az apos to l : „Oh Isten böl-
csességénekés tudományának mélységes gazdagsága. " ;10) 
melyet ő a csodálkozó t anács előt t prédikál t 
A t h é n b e n — s m a ugyazon á l lha ta tossággal 
hiszik és ismerik el, min t a még virágozni 
kezdő egyház nap ja iban . Digitus Dei est liíc ! 
I s ten uj ja ez. Az idő minden véleménynek 
legjobb b i rá ja ! A m i t idő és té r határol , az 
épen azért , mer t idő- és térbeli , vá l tozásnak 
van alávetve, ám a kathol ikus egyház is kizár 
t a n a i b a n minden vá l toz ta tás t következőleg 
tér és idő fölé emelkedő, földöntúli természet-
fölött i és igy az igazság teljes birtokában van. 

De a kathol ikus egyháznak ellenségei kö-
zönségesen nem az t vetik szemére, hogy vál-
toz ik ; el lenkezőleg épen abban lá t ják egyik 
hibájá t , hogy nem változik, hogy hi tén belül 
minden ha ladás t kizár . 

E szemrehányás jogosul tnak lá tszanék, ha 
a kathol ikus egyház az isteni a lapi tójától 
benne elhelyezet t kincset r ideg elszántsággal 
és türe lemmel megol ta lmazni t u d n á . Ta lán 
helyén volna, ha az egyház a népek tani tó ja , 
igazságai t oly módon ter jesz the tné , mint a 
klasszikusokat , melyeket a könyvtárak elsár-

nál fogva tartották fenn létüket, aminthogy tényleg 
csak a protestántizmus kezdetével látott napvilágot e 
szégyenletes alapelv: Cujus régió, illius est religio. 
„Mindenkinek fejedelme vallását kell követnie/" 

10) Róm. 11, 38. 
14 * 
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gal t papírjairól le í ra t tak és k inyomat tak , hogy 
az tán a könyvkereskedés u t ján a világ min-
den t á j éká ra szétküldjék. De nem igy van. 
Azon megbízáshoz, hogy a há t r ahagyo t t igaz-
ságot megol ta lmazza, ez az intelem is hozzá 
van csatolva: „távoztatni a hiábavaló szóujitásokat 
és a hamisan úgynevezett tudomány ellenvetéseit, me-
lyetkövetvén némelyek, a hittől elszakadtak." 11) Nem 
engedhet i meg, hogy a tévely elleni harez 
közepet te az igazság b i rásá t e l ragadják tőle, 
s ha kényszerítve van, igazságai t vi lágosabban 
kell előadnia : a sötétség ha ta lmassága inak 
minden támadásaiból győzelmesen kell előre 
haladnia és pedig mint mindig ugyanaz a tan-
ban és igazságban. És igy is tö r tén t . Tudo-
mány és hata lom, kegyet lenség és félreveze-
tés, belső bot rányok és külső eretnekségek, 
t i tkos szekták és nyilt szakadások — mind-
ezek már ezerszer t á m a d t á k meg a kathol ikus 
egyházat , gyakran ugy an eg}7 időben s el akar-
ták tőle ragadni ezen kincset — és mégis mindig 
mint ugyanaz győzelmesen kerül ki minden 
küzdelemből és egyedül ő áll szilárdan, any-
nyi szekta közül, „melyek ide s tova hajtatnak a 
tudomány minden szelétől az emberek gonoszsága által 
a tévedésbe ejtő álnokság által" 12) Váj jon n e m 
a legszebb bizonyiték-e ez arra, hogy az egy-
ház az igazság, te l jes b i r tokában van mind-
ezen tévelyek elegyitése nélkül? Nem jele-e 
ez annak, hogy m a g á n a k a Vá l tozha ta t l annak 
öléből születet t és hogy, J é z u s Kr isz tus az ő 
l á tha ta t l an feje, aki védőleg és ol ta lmazólag 
ter jeszt i ki fölöt te kezeit , hogy sohasem legyen 
a nála le te t t igazság az emberi önkény és 
eléktelenités mar t a l éka? Kétségkivül ! H a 
tehá t utolsó beszédünkben abból, hogy a 
katholikus egyház fennál lása óta már 19 szá-
zadot számlál s az egész világon el ter jedt , 
még pedig a legkülönbözőbb művel tségű és 
tu la jdonságú népek közöt t ; hogy bár á l landóan 
küzdelemben volt, mégis minden ellene t ámadó 
ha ta lma t tú lé l t ; mondom, ha ebből természet-
fölötti eredetére és gondozására következte-
tünk : annyival inkább t ehe t jük ezt mostani 
elmélkedésünk után, mer t hiszen a gőgös ész 
és romlot t sziv szolgá la tában álló szellem 
fegyverei sokkal inkább veszélylyel fenyeget ik 
az egyház tar tósságát , mint minden földi 

u ) I. Timot. 6, 20, 21. V. ö. Apok. 3, 11. 
Efez. 4, 14. 

ál lamnak s a nyers ba rbá roknak támadásai . Vi) 
A m a szellem fegyverei sem tehe tnek semmit 
a kathol ikus egyház ellen, és nem vonhat ják 
kétségbe isteni tu la jdonságát , a változhatlanságot. 
Amin t igaz m a r a d az Ur szava, — pedig vaz 
Ur igaz volta mindörökké megmarad", 14) — melvet 
he lyet teséhez in téze t t a fö ldön: „Te kőszikla 
vagy és e kőszálon épitem fel anyaszentegyházamat és 
a pokol kapui nem vesznek erőt rajta." 15) ugy iga-
zak az apostolnak szavai is, hogy vaz élő Isten 
anyaszentegyháza az igazság oszlopa és erőssége16) 

(Folytatjuk.) 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 
Dr Farkas Róberttől. 

(Folytatás.) 

B) Egyetemi karok. A „Ratio Studoriumu-ban a 
tanitásnak két, illetőleg károm fokozata van megkü-
lömböztetve : a gimnázium, bölcsészet és theologia. A 
két utóbbi felsőbb (studia superiora), az előbbi alsóbb 
tanfolyam (studia inferiora), nevet visel. A bölcsészeti 
tanfolyam (facultas artium) rendesen három évből s a 
theologia négy évből állott. 

A gimnázium, a bölcsészeti és theologiai kar tehát, 
egymásra következő fokozatokban és együtt képezték a 
teljes jezsuita egyetemet s egyszersmind az emberi 
lélek kiképzésének legtökéletesebb és teljes rend-
szerét. 

1. Gimnázium. Az oktatás első főköre, legalsó 
fokozata a gimnázium, a studia inferiora.x) 

A gramatikai legalsó, illetőleg az első két osztály 
(I. parvisták ; II. principisták) feladata a latin nyelvtan ele-
meinek megtanulása és a sintaxis elkezdése. Tankönyv : 
Alvarius Emánuel nyelvtana. Olvasmányokul Cicero 
könnyebb levelei szolgáltak. A görög nyelvből szintén 
az alapvető ismeretekre terjeszkedtek ki, el az igék 
tanáig. 

A grammatikai középső — III-ik — osztályban 
(grammatikusok) a nyelvtant befejezték a képes kife-
jezésekig. Olvasták: Cicero „Ad Familiares" leveleit és 
Ovidius könnyebb verseit. — A görögből a „fit" vég-
zetü igékig haladtak. 

A gramatikai legfelső — IV-ik — osztályban 
(sintaxisták) a czél: a nyelvtan teljes ismerete. E végre 
a sintaxist ismételték, a mihez a képes beszéd és a 
versmértan tárgyalása fűződött. Olvasták : Cicero ad 
Fam., ad Atticum és ad Junium ; továbbá de amicitia, 
de senectute, Paradoxa s hasonló müveit. A költőkből : 
Ovidius, Cattulus, Tibullus, Propertius, Vergilius néhány 
válogatott darabját. 

13) V. ö. Hettinger, a. a. II, 2. 444. o. 
u ) Zsolt. 116, 2. 
15) Máté 16, 18. 
16) I. Timot. 3, 15. 
M Rövidség okáért az osztályoknál a főbb tantárgyakat ;.s 

együtt említjük. 
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A görögből ebben az osztályban a beszédek tel-
jes ismeretét, a dialektusokat, a nehezebb kifejezések-
kel való elbánást és a kivételes szabályok ismeretét 
követelték. — Olvasmányul sz. Krizosztom, Aeosopos, 
Agapetos s hasonlók szolgáltak. 

Ezzel a nyelvtanitás be van fejezve. 
A humanitás — poéták, Y. — osztálya az ékes-

szólás ösvényét egyengette a nyelv szellemébe való 
behatolással, ujabb ismeretek szerzésével és a rhetorika 
szabályainak közlésével. Olvasmányok : Cicero „de 
oratore" — Caesar, Sallustius. Livius Curtius — Hora-
tius és Vergilius. 

A görögből a sintaxis elsajátítása. 
A legfelső osztály — Vl-ik a rhetorika, az ékes-

szólásra képezett ki. Tananyaga körébe tartozott az 
illő, a szép és nagy iránt az érzéket — a történetírók, 
szónokok és kőltők műveiben — feltárni, ezek iránt 
az Ítéletet helyesen vezetni és a tehetséget a minták 
utánzása által fejleszteni és tökéletesíteni. Cicero és 
Aristoteles rhetorikáját és politikáját használták job-
badán. 

A görög nyelv tanulása itt a versmértanra, s a 
tájszólások és irók tágabb körű ismeretére terjedt. 

Mindezen osztályokban naponkint 4 órával haladt 
a tanitás. 

A vallástan, hazai és világtörténelem, továbbá a 
magyar nyelv ha nem is külön tantárgyakként említ-
tetnek, a „Ratio Studiorum" mégis ezeket látszik az 
eruditio fogalmában összefoglalni, midőn „minden tudo-
mányokról" tesz említést. De az Annuae Coll. Casso-
viensis cz. kézirat följegyzései is meggyőznek arról, 
hogy e tárgyakkal legalább is a többiek keretében — 
per associationem idearum — foglalkoztak s igy az 
értelemfejlesztés tanmódszerük lényeges alkatelemét 
képezte. Pl. 1748-ról fel van jegyezve, hogy „az ifjak 
oly serényen tanulták a magyar nyelvet, hogy sokan, 
kik az év elején még egy szót sem tudtak, az év végén 
szüleiknek és másoknak nagy örömöt okoztak előhala-
dásukkal." Iskolai szinielőadásaik anyagát is legtöbb-
ször a magyar történelem köréből veszik s előbb ugyan 
latinul, később azonban inkább magyar nyelven ad-
ják elő. 

2. A tanulmányok második fő köre, illetőleg a 
felsőbb oktatás első kara : a bölcsészeti (facultas artium), 
mely magában foglalja a bölcsészetet és a szintén körébe 
tartozó természettudományokat. 

a) Az első év a logika (logikusok) előadására for-
díttatott és pedig nem annyira tollba mondva, mint 
inkább Toleto-ból vagy Fonseca-ból magyarázva. Tár-
gyalták továbbá Aristoteles ttsql aQfirjvsíag irott köny-
veinek másodikát de csak röviden és latin fordításban. 

b) A második évben tanították a természettant 
(physikát ; innen fizikusok) szintén Aristoteles könyvei 
szerint és többnyire compendiumban. Épp igy „de 
coelo" irott könyvét ós a generatioról irott első köny-
vét. A nyári hónapok utolsó délutáni órájában átfutják 
a meteorologikát. Ezekhez járulnak még a naponkint 
3/4 órában előadott mathematikai ismeretek (Euklides). 
Majd a földrajzból és sphaerákból melyeket szivesen 
szoktak hallgatni. 

A harmadéveseknek tárgyalták : Aristoteles meta-

physikáját, „de generatione" második- és a „lélekről" 
irott könyvét. A lélekről irott első könyv magyaráza-
tánál át kell a tanárnak tekintenie a régi bölcsészek 
állitásain is. Ez évben tanulták végre az erkölcsbölcsé-
szetet e név alatt : Aristoteles ethikájának tiz könyve ; 
naponkint 3/4 órában. 

A bölcsészet tanitásában csak olyan uralkodó 
tekintély Aristoteles, mint a theologiában sz. Tamás. 

Az eddigi tanulmányokkal véget ért a formális 
képzés ; s az ifjú képessé vált a reális ismeretek fel-
fogására, mint a tudományos igazságok megértésére, 
melyeket részint már a bölcsészeti tanfolyamban is 
tanult, részint és főleg a theologiában, mit a tudomá-
nyok tetőzetén szerezhet meg. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Szent István ünnepe. — 
Mult számunkban közöltük az „Alk." nyomán, 

mily lélekemelő módon, milyen belső áhitattal és külső 
pompával ünnepelték meg még száz évvel ezelőtt is 
az első magyar királynak, szent Istvánnak ünnepét. 
Áthatva azon óhajtól, hogy dicsőséges szent István 
királyunk napja újból a lelki emelkedettség és kegye-
letes megemlékezés ünnepe is legyen egyúttal, a budai 
várplebánia-hivatal a következő ünnepi sorrendet állí-
totta. össze : 

A szent István első magyar apostoli király „Di-
csőséges Szent Jobbját" őrző budai királyi vártemp-
lomban augusztus 18-tól augusztus 27-ig végbemenő 
ájtatosságok és a szent István ünnepi országos kör-
menet sorrendje : 

Augusztus 18-án (a király ő Felsége születésének 
ünnepén). Délelőtt 8 órakor szentséges mise. Délelőtt 
10 órakor ünnepies szentmise. Délután 5 órakor szent 
beszéd, utána litánia áldással. 

Augusztus 19-én (a templom felszentelésének évi 
fordulóján, bucsunapján. Délelőtt 8 órakor szentséges 

I mise. Délelőtt 10 órakor ünnepies szentmise. Délután 
5 órakor a „Szent Jobb" kitétele, utána szent beszéd 
és ünnepélyes vecsernye. 

Augusztus 20-án (Szent-István ünnepén). Reggel 
4—5 óráig harangozás Budapest összes templomaiban. 
Reggeli 5 órakor minden templomban csendes szent-
mise ; utána a papság vezetése mellett a hivek körme-
netileg a „Szent Jobb" körmenetre a királyi várba 
indulnak, hol a sorrend szerint a Szent György-utczá-
ban és a Szent György-téren gyülekeznek. Reggel fél 
hat órakor a királyi vártemplomban ós a koronázási 
Mátyás-templomban csendes szentmise. Reggel 7 óra-
kor a királyi vártemplomban a nagy körmenetet beve-
zető könyörgések, melyek után a körmenet elindul-
Reggel 8 órakor szentbeszéd a koronázási Mátyás-tem-
plomban. Utána ünnepélyes szentmise ugyanott. Szent 
mise utánra körmenet visszaindul a királyi vártemp-
lomba, ahol az ünnepélyes Te Deum után a „Szent 
Jobb" a hivek tiszteletére egész napon át kitéve ma-

; rad. Délután 5 órakor szentbeszéd, utána ünnepélyes 
vecsernye a királyi vártemplomban. 
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Augusztus 21—27-ig (Szent-István ünnepének 
nyolczada alatt) a királyi vártemplomban minden nap: 
Reggel 8 órakor szentséges mise. Reggel 10 órakor 
csendes szentmise. Délután 5 órakor minden nap szent 
beszéd, utána litánia áldással. 

Augusztus 27-én. Reggel 8 órakor csendes szent-
mise. Reggel 10 órakor énekes mise, mely után a Te 
Deummal az ünnepi ájtatosságok véget érnek. 

Tájékozó. A budai királyi vártemplomban a hivek 
évközben : 

I. Bármely nap reggelén szent gyónásukat végez-
hetik ; (hétköznapokon reggel 8 órakor szentmise, vasár-
napokon és ünnepeken 8 és 11 órakor szentmise, dél-
után 4 órakor szentbeszéd és litánia áldással), II. Bár 
mely istentisztelet után a „Szent Jobb"-ot megszemlél-
hetik és tiszteletteljesen csókkal illethetik. III. Teljes 
bucsut nyerhetnek, ha a királyi vártemplomban a 
szentségekhez járulnak és az anyaszentegyház szándé-
kaira (5 Miatyánk, 5 Üdvözlégy) imádkoznak a követ-
kező ünnepek nyolczadai alatt : a) május 30-ától (a 
„Szent Jobb" feltalálása ünnepétől) jun. 6-ig ; b) aug. 
19-től (a templom bucsunapja és az utána következő 
Sz. István ünnepétől aug. 27-ig ; c) október 2-ik vasár-
napjától (magyarok Nagyasszonya ünnepétől) nyolcz 
napon át ; d) november 19-étől (Szent Erzsébet ünne-
pétől) november 26-ig. Részleges (300 napi) bucsut az 
esztendő bármely napján, ha a királyi vártemplomot 
töredelmes szivvel meglátogatják és abban az anya-
szentegyház szándékaira imádkoznak. Ezen bucsuk a 
megholt hivekre is alkalmazhatók. IV. A királyi vár-
templom főoltára kiváltságos oltár, vagyis az ennél 
végzett szentmisék által a megholt hivek teljes búcsú-
ban részesülhetnek. Y. A miséző áldozárok a főoltár-
nál és a Szent-István oltárnál a szentmise imákhoz a 
Szent-István királyról vagy a Magyarok Nagyasszonyá-
ról szóló imákat is vehetik. (XIII. Leo pápa 1900. 
szeptember 15. és 17-én kelt engedélye.) 

A katholikus magyar hiveket az Ur nevében kér-
jük, hogy az első apostoli magyar királynak, Szent 
Istvánnak „dicsőséges Szent Jobbját", nemzetünknek 
e legnagyobb szent ereklyéjét, minél számosabban lá-
togassák meg, ügyes-bajos dolgaikban hazánk nagy 
szentjéhez bizodalommal folyamodjanak és a nemze-
tünket atyai gonddal szerető Szentséges atyánknak 
szándékához hiven, a szent búcsúkat elnyerni buzgó 
szivvel iparkodjanak. 

A budai királyi várplébánia-hivatal. 
Róma. XIII. Leo ő szentsége pápaságának 25 éves 

jubileuma. — 
A jövő márcziusban lép egyházunk feje XIII . Leo 

pápa, uralkodásának 25-ik évébe. Egy negyedszázadig 
működni bármily téren nagyfontosságú dolog és ko-
moly gondolatokra kelt. De egy negyedszázadig első 
rangú szerepet vinni, olyan munkát végezni, mely a 
világtörténelemben korszakalkotó jelenség gyanánt fog 
örökké említtetni : az ilyen 25 évi időköz méltán érde-
mel ünneplést, jubileumot. Az elmúlt XIX. század 
alatt csak három pápának adatott ilyen hosszú ural-
kodás és az isteni Gondviselés különös intézkedését 

kell abban látnunk, hogy szentséges atyánkat roska-
dozó testben, de teljes éberségü lélekkel ily soká meg-
hagyta nekünk, őrködni a hullámzó szenvedélyek viha-
raiban ós vezetni az élet bonyolult kérdéseiben. Azért 
örömünnep nekünk a 25 évre való emlékezés és ennek 
az örömnek külső kifejezést is fogunk adni. Rómában 
egy bizottság alakult, mely az egész világhoz felhivást 
intéz. Bizonyára minden katholikus egész lélekkel fog 
csatlakozni a mozgalomhoz és azért tájékozásul közöl-
jük a római bizottság eme felhivását: 

Jézus Krisztus Anyaszentegyházának nagyobb 
örömére rendkivüli események vannak készülőben. Né-
hány hónap múlva a kereszténység atyja pápaságának 
25 éves jubileumát üli, mely idő messze századokra 
fényes sugarakat - lövellő korszaka uralkodásának és 
kormányzásának. 

A tervezett ünnepségek rendezésére, melyek mint-
egy a hivek millióinak szive szeretetét tükrözik visz-
sza Krisztus helytartója iránt, a kath. egyesületek a 
kath. érdekeket védő római Primaria egyesület, ugy 
mint az Üdvözitő iránt való hódolat előmozdítására 
alakult bizottság a testvéri szeretettől egybekötve kü-
lön bizottságot alkottak a pápa ő szentsége bíboros 
helyettese elnöklete alatt. 

Imádkozni, sokat imádkozni mindenesetre az első 
kötelesség, nemcsak magánajtatosságokkal, hanem nyil-
vánosan is ostromolni az isteni Gondviselést dicsősége-
sen uralkodó pápánk jólétéért. 

A-biboros helynök elrendelte, hogy a szent mi-
sében az ő szenfségeért mondandó imák erre a szán-
dékra mondassanak, nemkülömben minden templomban 
a szent olvasó után az „Oremus pro pontifice nostro 
Leone : Dominus conservet Eum" kezdetű ima mon-
dassék. Yalóban megható a római templomokban az 
ajtatos sokaság imáit hallani, melyek a pápa hosszú 
életéért, boldogságáért és dicsőséges uralkodásáért emel-
kednek a magasba. 

E czélból azonkivül f. hó 9-én a helynök ur ő 
főmagassága külön ájtatosságot tartatott a római szent 
Ignácz templomban, melyre Rómának minden kath. 
iskoláját meghivta. O maga mondotta a szent misét és 
számos hivőnek osztotta ki az élet kenyerét. 

Legyen ezen ünnepségek fénypontja, melyben 
testvér a testvérrel vetekedve mintegy ajándékul hozza 
a szentséges atyának legszebb ajándékát, szive ajta-
tosságát. 

Hogy pedig a szentséges atya szivének édes vi-
gasztalást szerezzünk, egy ujabb tervét óhajtanok 
megvalósítani, melynek létesítése végett mindazok jó 
szivéhez és nagylelkűségéhez fordulunk, akik e szent 
czélra közremunkálkodni óhajtanak. 

I. Kell, hogy kivétel nélkül minden ker. kath. 
ember szeretettel és ragaszkodással viseltessék a római 
pápa székesegyháza a lateráni szt. János Bazilika iránt, 
melynek tetőzete elkerülhetlen javitásokra szorul. Ki 
lépett be hivő lélekkel a szentélybe és nem érezte 
magát elragadtatva annyira, hogy Konstantin baziliká-
jának a világ összes templomai anyjának és fejének 
emléke lelkéből soha ki ne törlődjék? 
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A szent Feren3z-rend négy rendfőnöke e czélra 
alamizsnaadásra kérte föl a harmadik rend tagjait. 
Bizunk benne, hogy szt. Ferencz harmadik rendjének 
fiai nem késnek az Isten dicsőségére emelt e nagy-
szerű építmény ékesítésére sietni, hogy ezáltal örömet 
szerezzenek a szentséges atyának, kinek annyira szi-
vén fekszik, hogy ez a bazilika, melyet már III. Incze 
pápa assisi szent Ferencz vállain szemlélt, fényben, 
pompában és ékességben ragyogjon az összegyház 
dicsőségére. 

Az összes egyházmegyék főpásztorait fölkérjük 
majd, hívják föl papjaik jó szivét arra, hogy kiki egy 
szentmiséje alamizsnáját erre a czélra áldozza. A fő-
tisztelendő papság a felajánlott alamizsnát a főpásztor-
hoz juttatja, ki a helynök ur ő főmagassága utján ő 
szentségei lábaihoz helyezi. 

(Vége köv.) 

T Á R C Z A . 
Vallásosság a nemzetek élete, a rallástalauság — 

haláluk ! 
Szónoki beszéd. 

Irta és felolvasta : Alleram Gyula. 
(Folytatás.) 

De hagyjuk a görögöket, menjünk tovább ; Ne 
vegyük tekintetbe, hogy mikor a római u j város vagy 
gyarmat alapjait vetette meg, a hazai földről szentelt 
földet hozott s ha városa végveszélyben volt, első 
dolgának a házi istenek megmentését tartotta ; ne 
említsük, hogy a nép a senatus minden gyűlését imád-
kozással s áldozatbemutatással kezdte xneg s hogy a 
hadvezérnek első dolga volt hazatérte után az istenek-
nek megadni azt, a mi őket illette ; hagyjuk el, hogy 
egy Cato, egy Cicero a vallást hangoztatják mindenütt 
s Horatius és Vergilius egy nemzet életét el sem tudja 
képzelni Isten és vallás nélkül! Mellőzzük azt, hogy 
az állami és családi élet náluk a legerősebb vallási ala-
pokon épült fel ! Ne kutassuk, hogy a büszke frank, 
a keménynyakú gall és germán miért tartja fejét ke-
resztvíz alá s miért mondja ki : egyház és állam elvál-
hatatlanok ! Ne keressük, hogy mi tudja lelkesíteni 
azt a néhány ezerre leapadt, elrongyolódott, kiéhezett 
tömeget, mely Palesztina kopár téréin vérét ont ja : ne 
menjünk oly messzire ; mikor csak szemünket kell vé-
gigjártatnunk a mai világ egyes pontjain s azt talál-
juk, hogy a nemzetek ereje, dicsősége, a vallásban 
van letéve. 

I t t van a hatalmas Anglia s a fiatal Amerika ! A 
magam gyenge szavát félreteszem s megszólaltatom a 
nagyokat.1) Le Play, híres utazó és iró igy ir : „Angliá-
ban a vallást minden felvilágosodott ember a mai 
polgárosodás alapfeltételének, a közjólét forrásának és 
a szabadság alapkövének tartja." „Ezzel ellenkező véle-
ményt — folytatja, — sohasem koczkáztatott oly iró, 
ki számot tart polgártársai becsülésére, mert azt 
valóságos merényletnek tekintenék a társadalom ellen. 
— Amerikában pedig minden hivatalos iratban, oklevél-
ben képviselve van a vallás s nevében történik minden 
ténykedés. Hivatalnok, tisztviselő, magánember, politi-
kus mind ugy fog felelni kérdésünkre : uram, a vallás 
alapította meg ezt az országot s az is tartja fenn! — 

') La reforme sociale. 

Elnökeik pedig Washingtontól Franklinig, Franklintól 
Lincolnig mindenütt, a hol csak lehetett, belevitték a 
vallást a törvényekbe s mihor az országgyűlés vagy a 
senatus megnyílik, előbb az elnök imádsága hangzik el 
s csak azután fognak a tárgyaláshoz. A vasárnapot a 
maga ősi szentségében ülik meg. A nagy világvárosok 
New-York. Chikago utczáin egyszerre elnémul a fülsi-
ketítő lárma s a gépek zakatolása, mikor a harang 
hivószózatát hall ják: a 2—3 millió emberből álló város 
oly ünnepi csendben van, mintha valami csoda történt 
volna s apraja-nagyja törekszik az imaház felé. S 
Angliáról s Amerikáról csak nem mondhatjuk talán, 
hogy nem számottevő, nemzetek?! 

Igen, a történelem is mutatja, hogy csak a vallás 
az, mely egy nemzetet erőben tarthat meg; csak a 
vallás lehet biztos alapja előrehaladásának a szellemi 
és testi jólét terén; csak a vallás tarthatja össze azt a 
társadalmat, melyből a nemzet alakul.'2) Talán sehol 
sincs nagyobb szükség Istenre, mint a társadalomban, 
ki annak szervezője, Ősszetartója" — mondja korunk egy 
nagy szelleme. S valóban mi is volna a társadalom, a 
nemzet Isten nélkül ? A nemzet, a társadalom egyé-
nekből áll, kik bizonyos viszonyban vannak egymás-
sal. A hány az egyén, annyiféle az érdek, a gondolko-
zás s az érzés. Ha nem tartaná ezeket az egyéneket 
valami felsőbb erő össze, szenvedélyeik gátat törve 
bődülve csapijának össze ádáz küzdelemben, melynek 
kétes vége volna. Az ember, ki ha nem tudja szenve-
délyeit fékezni, a vadállatnál is szörnyebb ; önmagát 
emésztené fel. A dolog természete s az ész is azt su-
galja tehát, hogy kell itt Valakinek mint összetartó 
Erőnek működnie s ez : Isten s az ö vallása ! Ha 0 a 
nemzeti, a társadalmi élet alapja, minden virágzik, 
mer tO a forrás, kiből mindenki meríthet s mint szőlő-
tőkétől a hajtások ugy nyerheti tőle is mindenki az 
életadó nedvet. Mig ha 0 hiányzik az emberek köré-
ből, egyideig talán elnyomoroghat a nemzet saját 
kérge nedvét sziva fel, de utóbb menthetetlenül elvész, 
mert Istenen kivül nincs más alap, melyen bizton 
tudna állni az emberiség. Vegyük csak egyenkint az 
úgynevezett tudások által megállapított alapokat ! 
Kezdjük az érdeknél. 

Nem mondok ujat, csak egy tényre hivatkozom 
s ez a franczia forradalom, mely kirívó példája a val-
lástalanság átkának. A véresszájú demagogok kikiál-
tották, hogy nincs Isten s a nép egyik kezében vértől 
bűzös fegyverrel, másikában egy szerencsétlen áldozat 
halvány fejével a guillotine mészárszéke alatt állva 
ördögi kajánsággal zúgta utánuk: nem kell Isten, el 
vele ! Az ország pedig — lángban állt. az ég elborult 
s a nap is görnyedten nyugodott le annyi gazság, 
gonoszság láttára s a jobbak már kétségbeestek a féke-
vesztett ország sorsa miatt. Mintha az ember, ki val-
lását félredobta, kaczérkodott volna az elhunyt áldo-
zatok szellemével ! mintha még szörnyebbet akart 
volna tenni, mint a mit tett. Gyászosak a történelem 
azon lapjai, melyek erről szólnak: nem az engesztelő-
dés szelid angyala lebeg fölöttük, hanem a kárhozat 
Gorgófejű démonja hivja bosszúra az öldöklés szelle 
mót, hogy áldozatainak ártatlan vérébe fojtsa a bűnös 
elvetemült népet, mely csak a vallás megvetése miatt 
jutott ennyire. Igaz, hogy egyesek, mint Napoleon 
könnyen végeztek volna az istentagadó szörnynyel : 
„Egy istentagadó népnek nem kormányzás, de kartács 
kell!", de bizony nemsokára belátták, hogy bizony ezzel 
nem mennek sokra, hacsak ott nincs a vallás, mely a 
szívnek szóló törvényeket ad. (Vége köv.) 

s) Bougeaud Emil : A kereszténység és korunk. 
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KATH. NEVELÉS- és TANITASUGY. 
Meghivó. 

A magyar katli. tanitók országos bizottsága 1901. 
augusztus 22-én Budapesten, a Szent-lstván-Társulat 
palotájában gyűlést tart, melyre a bizottság tagjait 
kartársi szeretettel meghívjuk. 

A gyűlésnek a nagymélt. püspöki kar nevében a 
bibornok herczegprimás ur ö főmagasságától kegyesen 
jóváhagyott tárgysorozata a következő: 

I. A gyűlés előtt d. e. 9 órakor a Budapest, VIII. 
kerületében levő „Jézus szent Szive" templomában sz. 
misével összekötött „Veni Sancte"-t mond báró Hornig 
K. veszprémi püspök ur ő nagyméltósága, mint a bizott-
ság védő-elnöke. 

II. D. e. 10 órakor a Szent-lstván-Társulat házá-
ban és dísztermében tartandó gyűlés tárgyai: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Tanácskozás a következő tárgyak fölött : 
a) A kath. tanitóképző-intézeti rendszabályok és 

képesítő vizsgálatok szabályzata. Előadó : Döbrössy 
Alajos. 

b) A kath. népiskolákkal kapcsolatos gazdasági 
(ismétlő) iskolák szervezete és azok tanterve Előadó : 
JJjlaky Géza. 

c) A kántortanítók osztozkodási ügye. Előadó : 
Barabás György. 

d) Az elhalt tanitók özvegyeinek félévi jutaléka. 
Előadó : Dreisziger Ferencz. 

3. Titkári és pénztárosi jelentés. 
4. Indítványok tárgyalása. 
Kelt a tanügyi tanácsnak Budapesten, 1901. junius 

26-án tartott üléséből. 
Dr Sleinberger Fetencz 

egyházi elnök, 
nváradi apát-kanonok. 

Számborovszky Rezső 
elnöki titkár. 

Ember Károly 
viláo'i elnök. 

VEGYESEK. 
— A jezsuiták és a franczia egyesületi törvény. 

Mint a párisi „Figaro" irja, a jezsuiták végérvényesen 
elhatározták, hogy Francziaországban való további 
működésükre nézve a törvényes autorizácziót nem 
fogják kérni, mivel bizonyosak benne, hogy a kormány 
kérvényüket visszautasítaná, mindazonáltal nem akar-
ják magukat kitenni ama brutális erőszakoskodásoknak, 
melyeknek 1880-ba voltak kitéve, hanem még a meg-
jelölt határidőn belül önként vonulnak ki az ország-
ból. Október 1-étől fogva tehát egyetlen jezsuita sem 
lesz Francziaországban, sem az iskolákban, sem pedig 
a rendházakban. Mindazonáltal gondoskodtak arról, 
hogy az eddig jezsuiták által vezetett iskolák továbbra 
is megmaradjanak és ugyanazon szellemben vezettes-
senek. 1880-ban meglepték a jezsuitákat, most azonban 
van elég idejük, hogy kellő intézkedéseiket megtegyék 
s utódaikat kinevezzék, még pedig olyaténképen, hagy 
visszatérésük alkalmával régi helyét mindegyik azon-
nal elfoglalhassa. Az anyagi helyzete a jezsuita kollé-
giumoknak biztosítva van, mivel polgári egyesületek 
nevére van telekkönyvezve, ezeket pedig az uj egye-
sületi törvény nem érinti. A jezsuiták tehát ugy 
erkölcsileg, mint anyagilag biztosítva vannak az u j 
egyesületi törvénynyel szemben. A montpellerii püspök 
körlevélben adja tudtára a szülőknek, hogy gyermekeik 
neveltetése és tanítása felől nyugodtak lehetnek, mert 

ugy Párisban, mint BDrdeauxban, Montpellierben és 
mindenhol, őszszel újból megnyílnak a jezsuita-iskolák. 
Hogy mit fognak a jezsuiták tenni, erre nézve a 
„Figaro" a következőket mondja: A Jézus-Társaság 
idősebb atyái Francziaországban maradnak s mint al-
bérlők magánházakban fognak lakni, a fiatalabbak 
pedig külföldre mennek s ott várják be a jobb napo-
kat. Ha a prédikálást eltiltanák nekik, akkor azt a 
két-három évet, a melyet számításuk szerint a külföl-
dön élnek el, folytonos szentbeszéd tanulmányozással 
fogják eltölteni, hogy visszatérve, kétszeresen felfegy-
verkezve vehessék fel a harczot a szabadkőműves-
páholyokkal szemben. 

— A budavári Gara-kápolna felszentelése. Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimás, aki Kohl Medárd püs-
pök kíséretében, Budapestre érkezett, e hó 15-én, 
Nagyboldogasszony napján szentelte föl az újonnan épí-
tett Gara-kápolnát, illetőleg annak az oltárát, mely az 
egyik legszebb része a Mátyás-templomnak. E kápolnát 
1450-ben a Gara-család temetkezési helyül építtette. 
Az országos levéltárban most is őrzik azt az oklevelet, 
melyet Gara Nádor 1450-ben kiállított s melyben fel-
sorolja az alapítványi tőkét és a kápolna fönntartása 
érdekében szükséges intézkedéseket. A török hódoltság 
idejében a kápolna romba dőlt s csak ujabban, a 
Mátyás-templom újjáépítése alkalmával találták föl 
annak alapfalait. A kápolnát eredeti alakjában állítot-
ták helyre és a koronázó templom védőszentjének 
ünnepén, Nagyboldogasszony napján, az első apostoli 
király, Szent István tiszteletére fölszentelték és átadták 
a közhasználatnak. 

— Szent István ünnepe. Az első magyar apostoli 
királynak, szent Istvánnak az emlékünnepét e hó hu-
szadikán a szokásos fénynyel ülik meg a fővárosban. 
Az ünnepség programmját már összeállították. Szent 
István napján reggel hét órakor a budavári királyi 
palota kápolnájában lesz az első istenitisztelet, honnan 
a Szentjobbot fényes körmenetben viszik át a buda-
vári koronázó Mátyás-templomba, ahol főistentísztelet 
és ünnepi szentbeszéd lesz. A nagymisét Vaszary Kolos 
bíboros herczegprimás fogja pontifikálni, aki balaton-
füredi nyaralását megszakítva, hazajött. A szentistván-
napi szónok dr Jordán Károly cz. apát és szaniszlói 
plébános. Az ünnepélyen részt vesznek a kormány 
tagjai, a polgári és katonai méltóságok, továbbá a kü-
lönböző testületek és intézetek. 

— Kérelem. A keresztény iskolatestvérek magyar-
országi anyaházában két iskolaterem építése és beren-
dezése szegény hitközségem legnagyobb és legnehezebb 
gondját képezi. Alulírott jól tudva azt, hogy a katho-
likus olvasóközönség a legnagyobb örömmel üdvözölte 
az iskolatestvérek magyar anyaházának idevaló telepí-
tését, amelyből egész édes magyar hazánk katholikus 
iskolái számára derék tanitók szétküldetni fognak; 
reménylem, miszerint a mélyen tisztelt közönség engem 
az iskolatestvérek által itt első ízben vezetendő 
iskolák adoptálásában is örömmel és készséggel 
nagykegyesen támogatand. Emiatt a legmélyebb tisz-
telettel egybekötött kéréssel fordulok a katholikus 
közönséghez, kegyeskedjenek engem a fentemlitett két 
iskolaterem átépítése és berendezésének keresztülvite-
lében kegyes adományaikkal segíteni. A legcsekélyebb 
adományt is szívesen veszem. Az adományok átvételét 
hirlapilag nyugtázni fogom. Az adományok nevemre 
küldendők. Kelt Nyitrabajnán (posta helyben) 1901 évi 
augusztus hó 6-án. Bolt János, plébános. 

Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. ^tsTM 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla , hi t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest , 1901. Nagj ' Séndor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, augusztus 21. 15. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praéliare 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 per amanter impertimus." 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Hol vagy István király . . . . ? - A természetfölötti a katholikus egyházban. — Kassa régi 
egyeteme. — Egyházi Tudósítások. S z o m b a t h e l y : Magyar Mária-templom Kinában. — B e r 1 i n : Protes táns propaganda katho-
likus körökben. — R ó m a : XIII . Leo ö szentsége pápaságának 25 éves jubileuma. — Tárcza. Vallásosság a nemzetek élete, a 

vallástalanság — haláluk ! Szónoki beszéd. — Vegyesek. 

Hol vagy István király....? 
Még benne vagyunk a másik magasz tos ünnepnek , Nagyboldogasszoi iynak — nyol-

czadában, még füle inkben cseng a szép Mária-ének esdeklő, könyörgő r e f r én j e : . . . Mária, 
Mária-, Mária segits ! s ime újból fohász tör elő minden magya r kat l iol ikusnak szive mélyéből 
s Magyarország összes t emplomainak falai visszaverik a szivvel-lélekkel énekel t i m á t : 

Hol vagy Is tván király, t éged magya r kiván, gyászos öl tözetben tee lőt ted 
sirván 

G}Tászos öl tözetben . . . . Kevés reménységgel . . . . Többszörösen föl tépet t , vérző 
szivvel . . . 

Am igy van ez jól. A szenvedés az e lnyomatás közelebb hozza egymáshoz a sziveket. 
A kereszt ragyogó fénye jobban visszatükröződik a lelkekben, s fe l rázza a szunnyadó érzést 
és megmozgat] a a tet t -erőt 

S va lamint a nemzetek , népek tö r téne tében nem a jó lé t szülte a nagy férfiakat , ugy 
az Egyház életében is az üldözés ado t t vé r t anuka t , a harcz edze t te az izmokat . . . . 

Szent Is tván áldó szent jobb ja közö t tünk van s bár nem mozdul, mégis hiv, int és 
engedelmességre szorít . . . . Hív a tevékenységre. I n t az ősi valláshoz való ragaszkodásra . 

Szőrit a legjobb Anyának , az Egyháznak ta r tozó engedelmességre. 
Es hallom a hymnus szavát tovább : 
. . . . Reménységünk vagyon benned s Máriában . . . . 
A reménység fölcsillan a szemekben s ha körül tek in tünk, örömmel vesszük észre 

mindenfelé, de legkivált az i f jabb nemzedéknél , hogy nem a kétségbeesés, nem a tu la jdon 
gyöngeségének érzete, hanem Is tenben való megnyugvás , önbizalom s egy jobb jövő vágyó-
dása ad ja a jkaira e s zavaka t : 

. . . . Tekints, I s tván király szomorú hazádra , főrditsd szemeidet régi országodra . . . 
S bár még e sorokban is ben t van a bus alaphang, megrezeg a fá jda lom húrja , de 

megcsillan a reménység sugara is s annak a t u d a t n a k a fölszinre kerülése, hogy nem ez a 
mai állapot az egészséges, nem ez az uj ország kell nekünk, hanem a „régi országot", az igaz 
vallásossággal teli hi té le tet sirjuk mi csak vissza, egy szebb jövő záloga 
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a természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Irta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

ö. De váj jon nem téveszte t te volna el az 
egyháznak a lapí tása czélját , ha nem let t volna 
közege, melynek közvetí tésével az emberek a 
végczéljuk elérésére szükséges természetfölöt t i 
igazságok teljes b i r tokába j u t h a t t a k ? Minden 
esetre. J ézus Krisztus épen azér t ad ta egyhá-
zának az igazságot, hogy minden embernek 
megadassék a lehetőség, hogy még a félreve-
zetés csalogatásai s a tévelynek az igazság 
ellen való harcza közepet te is természetfölöt t i 
végczél ját s az a r ra vezető eszközöket magá-
nak biztosítsa. De hogy ez megvalós í tha tó le-
gyen, élő szervre volt szükség, mely az igaz-
ságot hirdesse. — Hato l junk mélyebben ennek 
vizsgálásába és szedjük össze te l jesen gondo-
la ta inkat , mer t oly igazságról van i t t szó, 
mely — bár u jabb időben sokféleképen támad-
ták, — az egyháznak lényegével és ál lapotá-
val mégis a legszorosabb összefüggésben van. 

Az egyháznak a lko tmányá t ugy kell fel-
fognunk, mint az t ennek isteni alapitója ne-
künk kinyi la tkozta t ta . Aki az egyháza t a 
világi ál lamok intézkedései s ezeknek alkot-
mánya szerint aka rná rendezni és igazgatni , 
a katholikus egyháza t a t isz tán emberi társa-
ság nivójára a lacsonyí taná le és k ive tkőzte tné 
természetfölöt t i karakteréből . Tegyük fel, hogy 
a földi á l lamokat és országokat illetőleg igaz, 
hogy mayában véve nem lehet jobb fo rmája az 
a lkotmánynak, mint a viszonylagos, mely min-
denkor a legtökéletesebb, aszerint amint egyik 
vagy másik időben ezen vagy azon országban 
vagy népnél van rá szükség, ám e tétel nem 
a lka lmazható az egyház a lko tmányára , mivel 
ez közvetlenül isteni eredetű, és természetfö-
lötti czéljánál, meg l á tha ta t l an isteni fejénél 
fogva minden időben, helyen és körülmények 
között megfelel és meg kell felelnie. 

Jézus Krisztus akar t is, de meg kellet t is 
neki mindig országának királya maradni . Min-
den időben érvényes, amit mondot t : Király va-
gyok én; ') sohasem vonha t ja vissza az egyhá-
zának tani tványai ál tal ado t t igéretét : „Én 
veletek vagyok mindennap a világ végezetéig. " *) Ha 
megszűnnék ezen országnak királya lenni, nem 

1) Ján. 18, 37. 
2) Máté 28. '20. 

lenne többé annak alapja és szegletköve, 3) s az 
egész épület, melynek szé tdulhata t lanságot és 
örök fenál lás t igért, összeomlanék, mer t meg-
fosz ta tnék alapjától és szegletkövétől ! De 
Krisztus Urunk már nincs i t t a földön, ő visz-
sza tér t a ty jához és csak a világ végén j ö n el 
ismét, hogy Ítéljen eleveneket és hol takat . 
Mégis mivel az egyház látható emberekből álló 
társaság, látható és hozzájuk hasonló főre van 
szüksége, mely az egyházat vezesse. Amig 
J é z u s Krisz tus l á tha tóan volt a földön, persze 
lehe te t t a l á tha tó középpont , mely köré mind-
nyá j an sereglet tek és egyesültek — most azon-
ban nincs már többé láthatóan köztünk. Ha 
valaki kifogást tesz az ellen, hogy Jézus 
Krisz tus mint láthatatlan fő az egyházat magá-
ban véve vezetheti , beismerjük, hogy ő az 
egyháza t m a g á b a n véve igenis közvet lenül ve-
zethetné. Miután azonban az egyház lényegileg 
látható és rendezett intézmény, azér t az t állítjuk, 
hogy ezeknek feltevése mellett , el tekintve Jézus 
Krisz tus aka ra tá tó l és parancsától , látható és 
őt helyet tesí tő főre van szüksége. Mert vala-
mint J ézus Krisztus, bár a szentségekben lát-
hatatlanul működve 0 keresztel , O bocsát ja meg 
a bűnöke t és O a valódi áldozár, ki m a g á t a 
kereszten feláldozta s kinek erejénél fogva a 
kenyér és bor o l tára inkon naponkén t szent 
tes tévé és vérévé változik, mégis a tyjához való 
későbbi távozása mia t t választott szolgákat, mivel 
az t akar ta , hogy a neveze t t és többi szentsé-
geke t ők közöljék és osszák ki a hiveknek : ha-
sonlóképen aka r t a azt is, hogy — bár maga 
országának láthatatlan királya volt, amellet t 
látható feje is legyen az egyháznak, a kire bizas-
sék helyette az egész egyháznak vezetése, 4) s 
az egyháznak e lá tha tó feje szent Péter s az 
ő mindenkori utódja a római püspöki széken, 
melyet P é t e r a lapí tot t és szentelt (avatott) fél 
vérével. J ézus Krisztus szándéka és szavai 
minden efölött i ké tségünket eloszlat ják s egy-
szersmind a legbiztosabb t ámaszpon to t nyú j t 
j ák a pápai csalhatatlanság t áná ra nézve. 

6. Kicsoda Jézus Krisztus az ö egyházának ? 
Mindenekelőt t alapja, va lamint alapitója is. 
„Mert más alapot senki sem vethet azon kivül, mely 
vettetett, mely a Krisztus Jézus." 5) Azt hiszem, 
hogy már a harmadik és ezen beszédben meg 

3) I. Korint. 3, 11. Efez 2, 20. 1. Pét. 2, 
4) Igy sz. Tamás, cont. gent. IV. 7(i. 
5) I. Korinth. 3. 11. 
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világosított igazságok n t án e té te l nem szorul 
bizonyításra. 

Á m kimer í te t tünk ezzel m i n d e n t ? Váj jon 
más viszonya nincs J ézus Kr i sz tusnak egyhá-
zához ? Kétségkívül : mer t hiszen az emberek 
üdvösségére háromszoros hivatalt ve t t át, a papit, 
prófétait és királyit. Az első az emberiség bün-
telenitésére és Is tennel való kiengesztelésére 
volt szükséges. A második ál tal az emberiség 
tan í tó ja lett, az egy mester, mint önmagá t ne-
vezi, tí) kinek az emberiség számára a bűn 
ál tal sokféleképen elveszte t t igazságot vissza 
kel let t szereznie. Mint ezen ország k i rá lyának 
pedig vá lasz to t ta i t mindenha tó erejével és 
mindentudó bölcsességével igazgatn ia s őket 
természetfölöt t i végczéljukhoz vezetnie kellet t . 
— E háromszoros hivatalon kivül J ézus Krisz-
tus az emberiség üdvére s az egyház j a v á r a 
semmi más hivatalt nem vett át. 

De micsodák Péter s az ő mindenkori utódai 
az egyházra nézve, minő állást töltenek be ők ? Mert 
sz. P é t e r utódai a római püspöki széken nyil-
vánvalóan ugyanaz t az állást töltik be, mely t 
P é t e r maga. Es amit J é z u s Krisz tus sz. P é t e r 
apostolban egyházának szakadatlan üdvösségére 
s maradandó javára rendelt , annak épen rende-
lése erejénél fogva szükségképen mindvégig 
fenn kell maradnia az egyházban, mely — 
sziklára épitve — a világ végéig szilárdan 
fenáll. — Mije tehá t P é t e r az egyháznak? 
Mindenekelőt t az alapja. Maga Jézus Krisztus 
nevezi őt annak, és csak 0 mint az egyház 
alapítója, t ehe t te azzá e szavakkal : „Te kő-
szikla vagy és e kőszálon építem föl anya-
szentegyházamat ." 7) 

De P é t e r az egyházban ezenkívül még 
háromszoros hivatalt visel : a főpapit , taní tói t és 
kormányzói t . S e háromszoros hivata lba is 
csak. Az ik t a tha t t a be őt, ki a pogány bíró 
előtt az egyházat országának, m a g á t pedig kirá-
lyának nevezte. És J é z u s Krisz tus tényleg át-
ruház ta e háromszoros hivata l t sz. Pé ter re , a 
főpapit a kulcsok á tadásáva l : „Neked adom a 
mennyek országa kulcsait. " És amit megkötendesz 
a földön, megleszen kötve mennyekben is, és 
amit feloldandasz a földön, fel leszen oldozva 
mennyekben is :8) a tanitói hivatalt e szavakkal : 

«) Máté. 23, 10. 
7) Máté. 16, 18. 

Ugyanott. 19. v. „Hogy Krisztus midőn Pétert 
egyháza alapkövévé tette s neki megígérte, hogy a 

„Erősítsd meg atyádfiait1', 9) t ehá t az apostolokat 
is; a kormányzói hivatalt pedig azáltal , hogy 
P é t e r t rendel te a bá rányok és juhok pászto-
r á v á : „Legeltesd az én bárányaimat — legeltesd az 
én juhaimat.Lí 10) Következőleg ugy a tanuló, 
mint a tan i tó egyháza t sz. P é t e r r e bízta. 

(Folytatjuk.) 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 
Dr Farkas Róberttől. 

(Folytatás.) 

3. A hittudományi kar. Tanulmányai főtárgyát 
képezte : 

a) Az ágazatos hittan (dogmatika), melyet akkor 
skolasztikái vagy spekulativ hittannak is neveztek 
(vallásbölcsészet) ; mint legfontosabb tárgynak, az in-
tézet fejlettebb korában rendszerint két tanára volt, 
kiknek mindegyike azt négy évi tanfolyamban adta elő, 
A „Ratio Studiorum"ban foglalt részletes utasítások 
szerint, a dogmatika tanárának hivatása „az erős, éles 
és finom vitatkozást akképen kapcsolni össze az ortho-
dox hittel és jámborsággal, hogy az emezt szolgálja." 

A tanítás aquinói sz. Tamás szerint történt. Ennek 
tanait tartozik a tanár az egész theologíában ugy 
követni, mint hallgatóival megkedveltetni. 

b) A hittani kar másik tudományága: a szentírás 
magyarázat és zsidónyeiv. Két éven keresztül adatott 
elo a másod- és harmadéves hallgatóknak és pedig 
naponkint fél s minden másodnapon 3/4 órában. Ha csak 
lehetséges volt, Kassán a zsidó nyelvet is ugyanazon 
tanár adta elő. Ezenkívül értenie kellett a görög nyel-
vet, az újszövetségi szentírás és a hetvenes fordítás 
értelmezését, valamint a syr- és a chaldnyelveket is, 
melyekre a kánoni könyvekben gyakran szükség van. 

c) A theológiai tanulmányok harmadika : a theo-
lógiai erkölcstan (casuistica), vagyis a lelkiismereti 
eseteknek (casuum conscientiae) tárgyalása. — Nem a 
vallás igazságaiból kifejtett egyetemes erkölcsi elveket 
törvényeket és kötelességeket a maguk összefüggésé-
ben, tudományos rendszerességgel adták elő, — hanem 
az élet sokféle viszonyai közt, számtalan változatok-
ban fölmerülhető egyes konkrét eseteket vettek erköl-

pokol kapui nem vesznek erőt rajta, ezt a Jeruzsálemi 
templom alapkövére is vonatkoztatta, mely a mélység 
zugó vizeit elzárta, teljes bizonyossággal elfogadhatjuk. 
S midőn az Ur tovább szólt : És én neked adom a 
mennyország kulcsait, ezzel kétségtelenül minden zsidó 
előtt eléggé érthető vonatkoztatás történt a főpapsága, 
melynek jelképeni az ószövetségben mindig a kulcsok 
valának." (Phillip. Kirch. R. I. 97.) A fönti magyará-
zatot még- maguk a protestánsok sem tagadják, s a 
szent atyák a legbuzgóbb védelmezői annak, mint azt 
bármely katholikus egyház jogban megtaláljuk. 

!') Luk. 22, 32. 
lu) Ján. 21, 15. 17. 
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esi szempontból vizsgálat alá s kiváltképen kötelessé-
gek összeütközésének eseteit taglalták. 

d) Nem kevésbbé fontos tárgya a hittudományok-
nek : a vitázó hittan (theologia controversiae, vagy pole-
mica, SaoXoyia Tiokéfiixi]), az egyház hitágazatainak 
tudományos előadása azon czélból, hogy a tévtanokat 
megezáfolja. Tágabb értelemben tehát a hitágazatok 
tana a hitetlenség, tévtan és babona ellen alkalmazott 
agressziv tendencziával, hogy .azokat leküzdve, utat 
törjön az igazságnak. — Inkább csak egyes tanok és 
fölmerült nézetek ellen fordult, amennyiben az egyház 
egyik vagy másik dogmájának és institucziójának meg-
támadása adott alkalmat a beavatkozásra, vitatkozásra. 
A igazság iránti szeretet és az igazság alapján törté-
nendő kibékülés a theologia polemika motívuma, czélja 
és alapgondolata. Minden ettől eltérő vitatkozás into-
leránczia és inhumánitás. 

e) Az 1712-ben alapított kánonjogi tanszék, bár 
nem képezte a theológiai kar sziikségképeni kiegészítő 
részét, mégis — a kassai egyetemen nem lévén jogi 
fakultás, — inkább ide sorozható, mint a bölcsészeti-
hez. Nem is volt köteles minden növendék halgatni. 
Hisz az egyházjog alaptanainak ismerete kétségkívül 
minden theológusnak nélkülözhetlen ugyan, de azon 
egyházi szabályok és szokások, melyeket a lelkipász-
tornak tudnia kell, szükségképen a morálisban tárgyal-
tattak ; valamennyi kánonnak és az egyház teljes tör-
vénykezésének kimerítő ismerete ennélfogva nem min-
denkire nézve és nem ugyanazon módon szükséges. 
Miért is ezen előadások látogatása nem kötelező, — 
hanem csakis fakultatív volt. 

Liturgika, egyházi szónoklat és egyháztörténelem s 
egyéb rokontárgyak, mint a theologiának kiegészítő 
elemei, csak fakultatív módon, mint külön kollégiumok 
voltak felvéve ; igy az „Annales Univ. Cassoviensis" 
cz. kézirat rovatiaból kitűnik, hogy e szakok, bár 
rendszeresen, de csak fakultativ módon voltak beosztva. 
A XVIII . sz. közepétől, a tanárok sorában egy min-
dig viseli a „professor hist, ecclesiasticae" nevet, ki 
rendesen a szónoklatot is előadta. 

A tanulók tehát a theologiai tanfolyamban hall-
gattak : az első két évben naponkint egy órán kasuis-
tikát és az egész négy éven keresztül naponkint 2—3 
órán skolasztika theologiát, ezért volt Kassán e tan-
széknek „professor secundarius"-a is. Ezeken kivül, 3/4 
v a g y egy óra jutott a többi tárgyakra s végül a kü-
lön kollégiumok előadására, koncertacziókra és aka-
démiai gyakorlatokra. 

c) Promotio. Ugy a bölcsészeti, mint a theologiai 
tanfolyam alatt — az egyes tárgyakból nyilvános vi-
tatkozások is tartattak, még pedig rendesen előkelő 
közönség jelenlétében, melyeknek sikerétől függött va-
lamely egyetemi fokozat (gradus) elnyerése. 

A bölcsészeti-karnál az első fokozat (prima lau-
rea) a második tanfolyam alatt, négy vizsgáló előtt 
kiállott szigorlat után ; — a második fokozat (suprema 
laurea, vagy magisterium, vagy doctorátus), csak a 
három évi bölcsészeti folyam befejeztével, egy órai 
szigorlat és nyilvános vitatkozás alapján adományoz-
tatott. 

Az „Annuae Coll. Cassoviensis" lapjain évről-
évre följegyezve találjuk mindkét bölcsészeti fokozatra 
való előléptetést. 

Szintúgy a theologiai fakultáson ; az első fokoza-
tot, a babérkoszorút (prima laurea, baccalaureatus) a 
harmadéves hittanulók, a kiállott szigorlat és sz. Tam. 
„Summa theologica"-jának egy bizonyos részlete fölött 
tartott nyilvános vitatkozás után nyerték el. A promo-
ciót a tanárok egyike, némelykor ezen minőségben az 
időszerinti dékán is teljesítette. 

Az 1735-től kezdődő „Annuae Univ. Cassoviensis" 
adatai szerint alig van év, melyben 5 — 10 ne lépett 
volna elő tanítványaik közül e fokozatra. 

A negyedik év befejezése után, azok közül, kik 
az összes hittudományokból nyilvánosan vitatkoztak, a 
legjobbak két órai szigorlatra bocsáttattak, melynek 
sikeres kiállása és a kanczellártól adott engedély után 
a kar dékánja által a Jézustársaság templomában nyil-
vánosan hittudományi doktorokká (doctores SS. Theo-
logiae, laurea suprema) avattattak fel. 

Valamint más egyetemeken, ugy a kassain is a 
hittudományi doktorság adományozása, mely ritkán és 
nagy szigorral történt, időszakokhoz nem volt kötve 
de annál nagyobb ünnepélyességgel ment végbe. A 
promociót mise, a Szentlélek segítségül hívásával 
előzte meg, utána pedig nem ritkán értékes jelvények-
kel, ajándékokkal díszítették fel az uj doktorokat. 

(Folytat juk ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szombathely. Magyar Mária-templom Kínában. — 
Wilfhiger József apostoli hithirdető Kínában alul-

irt egykori híve és Krisztusban kedves fia a „Magyar 
Mária templom Kínában" felépíthetésére az áldozat-
adományok gyűjtésére csekélységemet is kiválasztván, 
az eddigi eredményről következőkben számolok el. 

Orömtelt szívvel adok hálát Jézus szentséges szi-
vének és a boldogságos szűz Anya oltalmazásának, 
hogy a kit 1900-ban már a hazai lapok is : „Wilfinger 
atyát megölték" holtnak hirdettek, mint én az 1901-ik 
évi naptárunk 59—62 lapjain életrajzát röviden adván, 
bizton reménykedtem, hogy a már sokak által meg-
siratott hazánkfia, mint Isten által választott eszköz, 
annyi viszontagság, életveszély és szenvedés közepette 
is, meg fog tartatni és őriztetni. Ugy is történt. Hála 
Istennek ! ő él, küzd, apostolkodik, terjeszti az igazi 
culturát, czivilizácziót, él és kész halni is a megtért 
keresztény hívei- és a megtérítendő pogányokért. Irja 
a szebbnél-szebb leveleket, melyeket a „Szombathelyi 
újság" után a napilapok is szoktak közölni. 

A szeretet-adományok gyűjtésére, az előző Nap-
tárhoz csatolt függelék 12. lapján főleg alulírottat 
ajánlotta, ki arra kész is volt és annak eredményét 
időről-időre a nevezett helyilapban közöltem is és arról 
pontosan és lelkiismeretesen elszámoltam, a melyből 
világosan kitűnt az, hogy egyházi fő- és nem főpapok, 
urak és hölgyek, földművesek és iparosok sőt szolgá-
latában levők is legtöbbször névtelenül áldoztak a 
Mária magyar templomra. Szívesen ismételném ezen 
helyen is részletezve a szeretet adományait, ha nem 
tartanék attól, hogy az illető nemes lelkek szerény-
ségét sértem. Hisz ők azt nem saját — hanem Isten 
dicsőítésére és a magyarok nagyasszonya iránti gyer-
meki szeretet és tiszteletből adták. A gyűjtés eddigi 
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eredménye a költségek levonása után (nyomtatványok 
és postadijak 208 korona 20 fillér volt) 1047 korona 
29 fillér, mely a vasvári, 350. számú könyvecske sze-
rint takarékpénztárba van gyümölcsözés végett téve. 
1899-ben elküldöttem azonfelül Kinába 200 koronát, 
Nagyváradra pedig a hitterjesztés lapjához 47 kor. 20 
fillért. Majd ezekért jutalmazza meg a jó lelkeket az, 
a ki az ö nevében nyújtott pohár friss vizet sem 
hagyja jutalom nélkül. A mi kedves ujságunk f. évi 22. 
számában 1901.' junius 2. következők foglaltatnak : 

„P. Wilfinger köszönete. Május 30-án újból érke-
zett Wilfinger József hithirdető atyától levél Illés 
Ferencz székesegyházi kanonok, püspöki jószágfelü-
gyelő úrhoz. A levél ápril 15-éről van keltezve és 
Hancsu városból küldte az apostoli buzgalmu hithir-
dető, a mely városba tudvalevőleg jelenleg törtózkodik 
elüljárói rendeletéből. A levélben felvilágositó tudósítá-
sokat közöl a kinai viszonyokról. Az érdekfeszítő 
levelet lapunk legközelebbi számába egész terjedelmében 
íogjuk közölni. A levélhez egy köszönő irat is van 
csatolva, melyet Wilfinger az ő jótevőihez és honfi-
társaihoz intéz, kik eddig kegyesen támogatták nemes 
tervét, egy kinai magyar Mária-templom felépítését, a 
jövőre pedig további szives pártfogást kér. A köszönő 
levél egyébként igy hangzik : 

Összes szeretett honfitársaimhoz és jótevőimhez ! 
Hancsu, 1901. ápril 15. 

Mindenek előtt szívélyes üdvözletet küldök kedves 
mindannyiuknak Tszofupang hithirdetői állomásról és 
Istenben boldogult Ürge urnák sírhelyéről, ahonnan e 
hó 11-én érkeztem ide vissza szerencsésen öt heti ott 
tartózkodás után. 

Most pedig fogadják legbensőbb hálám nyilvání-
tását azért a szives érdeklődósért és támogatásért, 
melyet tanúsítani kegyeskedtek a Kínában felépítendő 
magyar fogadalmi Mária-templom érdekében. 

Mindannyiszor mélyen meg voltam hatva, vala-
hányszor a terv megvalósítása felől nagys. és főt. Illés 
Ferencz, szombathelyi székesegyházi kanonok ur leve-
leiből ujabb adatokat és érveket meríthettem. 

Isten áldja meg minden jótevőmet, kiknek nevei 
bizonyára már előbb fel vannak Jézus legszentebb 
Szivébe jegyezve, mint a mi jövendő kinai magyar 
Mária-templomunk emléktábláján. Egész biztosan el 
fogjuk érni czélunkat, mivel Jézus és Mária mindenkoi 
velünk fognak maradni. Nagylelkűség sem fog nemes 
honfitársaim részéről hiányozni, mintán a legnemesebb 
indító okokból munkálkodunk és az időviszonyok is 
minden tekintetben kedvezően fognak alakulni templo-
munk építése ügyében. Legyünk tehát mindnyájan a 
szó legnemesebb értelmében „a kinai magyar Mária-
templom szabad kőművesei1' ! 

Mindent Mária által! 
Legszívesebb üdvözlet összes honfitársaimnak ! 

Wilfinger József, 
apóst, hithirdető. 

A mult évi naptárunk „Függelék" 12. lapján van 
jelezve, hogy akik ismert czélunkra 200 koronát aján-
dékoznak, azok nevei és czimük mint alapitóké az 
építendő templom emléktáblájára fognak vésetni. És 

vájjon vannak-e már ilyenek? Igenis vannak. 1901. 
január 9-én küldött Vasvárm egyéb öl V. községből Cs. 
K. és neje 200 koronát, január 16-án Török-Szt.-Mik-
lósról F . S. szinte 200 koronát, Sopronból pedig már-
czius 5-én kaptam 180, julius 9-én szinte onnan 156 
koronát. Többektől hallottam, hogy végrendeletileg 
fognak e czélra hagyományozni. Aldozárok ingyen 
szolgálnak el szent miséket és az alamizsnát ide áldoz-
zák. Szegény cselédek, napszámosok és szolgálók kül-
dik szeretetfilléreiket. Ki ne tudná, hogy ezek a jó 
Istennek főleg kedvesek ; ki ne hinné, hogy ezek nagy 
áldást hoznak ugy egyesek, mint egész családokra ; ki 
ne ismerné az Ur Jézus igéretét : „adjatok és adatik 
nektek" és pedig nem egyszeresen, tízszeresen, száz-
szorosan, sőt ezerszeresen. Ugy legyen ! 

Szeretet-adományok a magyar Mária-templornra 
Kínában : Hidasy Krisztina úrhölgy mint alapitónő 
kétszáz koronát megajánlván, erre az első részlet 20 
koronát, N. N. szombathelyi szolgáló 40 fillért, Bara-
csics Jánosné Acsádról az Egyházmegyei Könyvnyomda 
utján 4 koronát áldoztak. Összesen tehát 24 kor 40 
fillért. Az eddig begyült összeg tesz : 1067 kor. 77 
fillért. Es pedig: a tak. pénztárban ö ^ - r a betét 104v 
kor. 29 fill. Készpénzben alulirt kezei közt 20 kor. 48 
fill. A további ájtatos adományokat kéri Jézus nevében: 

Illés Ferencz, 
szombathelyi kanonok. 

Berlin. Protestáns propaganda katholikus körökben. — 
A „Kreuzzeitung" 48. számában a következőket ol-
vassuk : 

„Uj protestáns egyesület alakult, melynek czime : 
„Az evangyelium terjesztésére alakult társaság" s czélja, 
hogy a katholikusokkal az evangyeliumi igazságokat 
megismertessék. Egyébiránt nem csupán Berlinre szo-
ritkozik, sőt inkább Berlinben ez csak fiók-egyesülete 
a már létező németországi fő egyletnek. Alapíttatása s 
évi közgyűlése sok viszályra szolgáltatott okot s a 
katholikus lapok természetesen „epés" megjegyzésekkel 
kisérték a mozgalmat." 

Igy ir a „Kreuzzeitung". Az egészben minden-
esetre legérdekesebb az, hogy a protestánsok e lépé-
sükkel minteg}^ provokálják a katholikusokat s bár 
eddig protestáns körökben hangzott folyton a panasz, 
hogy micsoda „üzelmeket visz végbe a római propa-
ganda, most megfordul a koczka s a katholikusok 
„vádolhatják" hasonlóval őket. 

A „Köln. Volkszeitung" találóan jegyzi meg erre : 
A jó protestáns urak először politikailag támadnak 
bennünket, most meg vallási téren próbálkoznak meg 
az „evangyeliumok" terjesztése utján. Állunk eleibe s 
ugy véljük, hogy a harcz komoly lesz s „a védelem 
sürgősen szükséges." Sz. 

Rónia. XIII. Leo ő szentsége pápaságának 25 éves 
jubileuma. — (Vége.) 

II. Külön felhivások fognak küldetni az apáczák-
nak, női nevelőintézeteknek és mindazoknak, kik a 
szegény templomok számára egyházi ruhákat készite-
nek, hogy ez évben az egyházi ruhákat nagyobb 
számban késziteni szíveskedjenek, hogy igy a szegény 
templomok számára több jusson elosztásra, az istentisz-
telet fényének emelésére. Nagy vigasztalás lenne a 
szentséges atyára nézve, lia a neki felajánlott egyházi 
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készleteket az Ö nevében a szegény templomoknak 
kioszthatnák, és ez által örömet szereznének a leg-
méltóságosabb Oltáriszentségben rejlő édes Jézusnak. 

III. A jövő évi április felében a kath. világ nagy 
zarándoklatra készül az apostolok sirjához és a szent-
atya lábaihoz. Róma a világegyház fiaihoz intézi hivó 
szózatát, hogy minél többen vegyenek részt ezen a 
világünnepélyen. 

Rajta tehát mindnyájan, kik tehetősek és befolyá-
sosak vagytok, járuljatok hozzá, hogy a Krisztus hely-
tartójának, a vatikáni Aggastyánnak szánt fiúi hódolat 
minél fényesebben sikerüljön; különösen pedig azok 
vegyenek részt, kik társadalmi állások és vagyonuknál 
fogva Istennek többel tartoznak, mint mások. 

IV. E szomorú időben legyen a Péterfillér több 
mint egyszerű könyöradomány, legyen valóságos tar-
tozása, adója a kath. népnek, hogy Krisztus mindené-
ből kifosztott helytartója könynyebben viselhesse ama 
nagy kiadásokat, melyek már csak a külföldi missiók 
fentartására ós gyarapításával is vállaira nehezednek 
és hogy igy a kath. hivek is közremunkálkodjanak 
szent hitünk terjesztésében. 

A közelgő ünnepi évben legyenek a katholikusok 
is a rendesnél bőkezüebbek közös atyjuk, a római pápa 
iránt és e hivők sugallta adományt legyenek szívesek 
az illető püspök úrhoz juttatni. A püspök urak pedig 
a római rendező-bizottság utján a bíboros helynöknek 
vagy személyesen a szentséges atyának mutatják be a 
nevezett adományokat. 

V. A kath. érdekeket védő római Primaria-egye-
sület különös ünnepségekről gondoskodik majd Rómá-
ban. Ily különös ünnepségeket ajánl a hely és idő 
körülményeihez képest az egyes egyházmegyékben is 
azon vállalatok előmozdítására, melyek a hivek lelké-
ben és szivében az igazi krisztusi szeretetet növelni 
leginkább alkalmasak. 

Oh Rómának és a kath. világnak hivei ! Iparkod-
jatok lelketek egész hevével e meghívást követni. Mi-
nél jobban távolodik a világ Krisztus Helytartójától, 
annál többet szenved; minél jobban közeledik Hozzá, 
annál bővebben részesül Krisztus kegyelmének aján-
dékában. 

Ünnepségeinkkel XIII . Leo pápaságának 25 éves 
jubileumát óhajtjuk megünnepelni. Bár vezetné vissza 
ájtatosságunk fönsége és komolysága eltévedt testvé-
reinket ahhoz, ki e földön a mennyország kulcsait 
hordozza. 

Áldja meg a jó Isten a mi egyetértésünket e vál-
lalat megvalósításában és engedje, hogy meghozza a 
vérva-várt gyümölcsét, a hitélet föllendülését. 

Kelt Rómában, Űrnapján, 1901. 

Bespighi Péter, 
biboros, helynök, az ünnepi bizottság elnöke, 
és mások, kik az elnökség és igazgatóság tagjai. 

T A R C Z A . 
Vallásosság a nemzetek élete, a Y állástalanság — 

haláluk ! 

Szónoki beszéd. 
Irta és felolvasta : Alleram Gyalu. 

(Vége.) 

De lássuk, mint szolgál alapul a becsület értve itt 
az Isten létét szükségtelennek tartó ember becsületét, 
mert hisz világi és vallásos becsület közt mérhetetlen 
külömbség van ! Szolgálhat-e ez a becsület alapul a 
nemzet életében ! Bizony nem ! Mert a becsület nem 
egyéb, mint magunknak és másoknak rólunk alkotott 
jóvéleménye, melyet megőrizni mindenki törekszik s 
ennek a becsületnek megtámadtatásával ellenállást fejt 
ki. Igen ám, de törődik-e mindenki annyira vagy egyál-
talán becsületével, ha a megtámadtatás a maga részé-

I ről maga ellen történik — de ugy, hogy a nyilvános-
: ság semmit sem tud belőle ! Bizony nem igen ! mert 
! ez az ő becsületük csak a nyilvánosság kedvéért léte-
I zik s ha ez a nyilvánosság nem léteznék, minden aka-

dály nélkül követhetnék el erkölcsi gaztetteiket: a 
: mint tudjuk is, mindennapi példák bizonyítják, hogy 

ennek a becsületnek lovagjai gyakran a legnagyobb 
erkölcsi gonosztevők.1) Nem alaptalanok hát annak a fran-
czia írónak szavai, ki azt mondj a : „a becsület elpusz-
tult templomban az ' utolsó lámpafény." A szomorú a 

í dologban csak az, hogy manapság ez a lámpafény is 
oly túlságosan homályos, mert a becsület mindent köve-
tel, de semmit sem ad s „csak azon félelem tartja fogva, 

í hogy valamely aljasnak bélyegzett tett miatt nyilvá-
nos szógyen érheti;" csak rettenteni tud s a világ-
szemében teljes elégtételt látszik nyerni, ha az igaz-
ságtalanságok igazságtalanságával az ellenfél ártatlan 
vérében füröszti meg a gazság bűnös fegyverét ! Nem 
— meggyőződésemre mondom — a becsület a társada-
lom alapja nem lehet! 

Mi marad még hátra? Azt mondják, a kötelesség-
tudás ! Lássuk, hogy mily nevetséges feltevés ez ! 
Az bizonyos, hogy minden hatás csak megfelelő vissza-
hatással ellensúlyozható. A szükség, a nyomort, az 
ember testi lelki életében mutatkozó hiányok nagy 
ellenségek : következésképen ezeket a kötelességgel 
nem lehet háttérbe szorítani. — Hiába mondjuk annak 
a családja sorsán kétségbeesett apának, hogy — ha 
törik, ha szakad — gondoskodnia kell övéiről, mert 
kötelessége : hiába kiáltjuk annak a munkátlan, ron-
gyos tömegnek : ne lopj, ne rabolj, ne gyilkolj : törő-
dik is az éhségében becsülettel, kötelességtudással ; 
hiába ordítjuk a királygyilkos, megvadult nép fülébe : 
ne merd a király felkent személyét érinteni, ne dühöng] 
mint a vadállat ! Hol a kötelességtudásod, becsületed ? 
Dörögve dörgi a vérre szomjas tömeg: első az élet-
fentartás, mit nekünk a rongyos kötelesség? becsüle-
tünk meg — sohasem volt: azt sem tudjuk, mi az? 

') De Vigny : Servitude et Grandeur militaires. 
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Bizony, bizony a kötelességtudás az emberekben csak 
gyönge szikla, melyet a nagy szenvedélyek lavinája 
elsöpör, hogy nyoma sem marad ! 

Van-e már most, kérdezem, valami, mi a társa-
dalmat, nemzetet sülyedésében meggátolhatja, emelke-
désében segitheti — a valláson kivül ? Van-e még 
valami, mi az emberekbe belátást, igaz becsületet és 
szeretetet önt; van-e még valami, mi a legkülönfélébb 
éles ellentéteket kíegyezteti s a lelkekbe nemcsak 
látszólagos, de igazi békét öut ? Van-e valami, a vallá-
son kivül, mely erre a szerepre vállalkozni merne? 
„Ki olt az elüljárók szivébe — úgymond Bougeaud 
Emil — alázatosságot, mérsékletet, önfeláldozást ; a 
nép szivébe engedelmességet, tiszteletet? Ki menti meg 
a férfiasságot, szabadságot, a becsületet!" Bizony csak 
a vallás és újra meg újra a vallás ! Mert ez áldozátra 
való készséget önt az emberbe : ez segiti a terhe alatt 
görnyedő rabszolgát, hogy békével viselje a bántalma-
kat ; a szegény, megtört munkást, hogy el ne csügged-
jen ; az ártatlanul elitéltet, hogy reméljen; a szenvedőt, 
hogy tűr jön; a megalázottat, hogy felmagasztaltatására 
várjon; a kinzottat, hogy enyhülést talál: mert Isten 
nem hal meg s eljön még az ő napja! — S ezzel szem- j 
ben a vallás az, mely az Urnák parancsolja, hogy alá-
rendeltjével kiméletesen bánjék; a gazdagnak, a hatal-
masnak, hogy a szegényt, a gyengét, el ne nyomja; a 
hatalomnak, hogy emberséges legyen; a fejedelemnek, 
hogy népe jóllétét szivén viselje s minden önkényt 
kerüljön : mert él és lát az Isten s egykor számot is 
kell adnia tetteiért ! Ott hol a vallás uralkodik, ott 
tanyát üt a békeség, a nyugalom, a szeretet — ott csak 
önzetlenséget, megnyugvást, egyezséget találunk. 

Vallás nélkül pedig a társadalom vérszegény ; a 
vérszegénység pedig a betegség jele, mely előbb-utóbb 
a társadalom sirját ássa mßg. Szomorú az a kép, me-
lyet ily vérszegeny társadalom nyújt. íme : a gyermek 
nem bizik szülőjében, a megelégedést hiréből sem is-
merik ; a szükség a nélkülözés idején elveszti az ember 
lelki egyensúlyát; a gyilkos fegyvert önmaga vagy 
mások ellen fordítja; titkos cselszövés bomlasztja a 
társadalmat ; a rágalom, a csalás, a bűnök legundokabb 
neme szedi áldozatait s az erőszak győzelmi korát üli. 
A nép elégedetlenkedik, öklét szoritja össze jólétének 
vélt elnyomója ellen; lerázza a bilincseket, melyek 
fogva tartják s lesz minden hatalom, minden uralko-
dás és főség ellensége lesz anarchista, lesz szocziálista, 
nihilista vagy kommunista, kinek azután méreg, gyi-
lok, tőr vagy golyó czélja elérésében egészen küzöm-
bös — s mig ma csak felkent fejeket vesz czélba, hol-
nap már minden nála magasabbra jutott egyén ellen 
emeli vasát! S ide mi ju t ta t ta? A vallástalanság! 

S talán találnak valami szert ellene a vallásta-
lanok ? Törvényt, rendőrséget, katonaságot? De ha ez 
is az ő pártjukon áll, mi lesz aztán? Hiába akkor 
minden, hiába minden kormányváltozás, császárság, ki-
rályság, köztársaság ! Ezek már nem sokat segitenek : 

S milyenek az állapotok, lia a vezetőhatalomnak | 
nincs vallása? '-) Nem szeretném, — mondja az atheista 
Voltaire maga — „hu istentagadó fejedelem uralkod- ! 

nék fölöttem, mert mindig attól kellene tartanom, 
hogyha érdeke ugy hozná magával, bármikor összetör-
hetné mozsárban, hogy semmivé tegyen ; de ha király 
volnék sem tűrnék magam körül istentagadó udvaron-
czokat, kik kényök szerint bármikor méreggel veszít-
hetnének el ugy, hogy minden lépésemre magammal 
kellene az ellenszert hordoznom. Azért mind a fejedel-
mek, mind a népek életérdeke kivánja, hogy az Isten 
jelenléte, a ki teremtett és fenntart mindent, a mi van 
a ki megjutalmazza a jót és bünteti a gonoszt, mély eu 
be legyen vésve a szivekbe!" Ezt mondja Voltaire, ki 
biztosan felér bármelyik istentagadó epigonnal. — S 
mennyi meg mennyi tényre, hány meg hány nagy 
elve véleményére hivatkozhatnám, hogy nem, társa-
dalom alapja a valláson kivül semmi sem lehet. A 
költő is, kinek érzelmei a földi portól tiszták, hirdeti, 
hogy „minden ország támasza, talpköve 

A tiszta erkölcs, mely ha megvész 
Róma ledől s rabigába görnyed. 

S másik halhatatlanunk, Kisfaludy Sándor is azt zengi : 
. . . kit az Is ten elhagyott már 
Arra csak sir s kárhozat vár ; 
Mely nemzetnek nincs hite : 
Éljen bár, nincs élete. 

Mert ha a nemzetnek nincs hite, nincs igazi hon-
szerelme sem, AVashington mondja, hogy „nincs abban 
honszeretet, ki a vallás és erkölcs oszlopát megdönteni 
akarná". S igaza van! Nézzük csak azt a hitetlent, 
mily álbüszkeséggel hirdeti, hogy ő kozmopolita, világ-
polgár, ki nem ismer egy hazát. S nézzük azt a hét 
makkabeusi testvért, mint tudnak ők egymás után 
elhullni, hónukért és hitökért ! Amannak szemében a 
végtelen szeretet lángja! Csak a vallás tanit meg ben-
nünket honszerelemre, mert megtanit szeretni ! S van-e 
folségesebb érzelem a haza, testi s szellemi életünk, 
annyi sok emlékünk színhelyének szereteténél ? Bizo-

' nyára ninos ! Honszerelem az, mely dagasztja az ifjú 
keblét s édes emlékeket kelt az agg szivében ! Hon-
szerelem támaszt Athéneket s Rómákat ; honszerelem 
támaszt szabad nemzeteket s ez adja meg az erőt a 
nemzetnek, hogy a szolgaság bilincseit zsarnoka fején 

j törje szét ! 
Mi vagyunk a haza ifjúsága, melybe annyian 

reményüket vetik ! Mi vagyunk az oázis zöldelő füve 
a kiszáradt téreken ! A mety nemzetnek romlott és 
közömbös az ifjúsága, a fölött már megkondult a lélek-
harang ; a mely fiatalság könnyelmű a vallásosságban, 
az már sirját ásta meg nemzetének ; a mely ifjúság 
vallástalan, — a fölött a halálos ítélet már csak végre-
hajtásra vár. Két balsors érhet nemzetet : kétségbeesés 

1 jövője miatt s vallástalan. A vallástalanság halál, a hit 
I az élet. Legyünk vallásosak, hogy ne haljunk meg-

hálálunk előtt, hanem éljük túl mimagunkat. 

VEGYESEK 
— A király születésnapja. Vasárnap mult 71 esz-

tendeje annak, hogy Ferencz József király született. 
Ezen a napon megnyilatkozott az a szeretet és ragasz-

2) Diet. Phil es. art. Atheism. 
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kodás az egész országban az iránt az ember iránt, aki 
urunk és királyunk, akinek minden magyar, mindjárt 
születése után tisztelettel, holtig tartó hűséggel tarto-
zik. Hetvenegy éves a mi királyunk. Isten éltesse ! A 
nevezetes nap megünneplése következőleg folyt le : A 
budavári Mátyás-templomban volt a király születésnapja 
alkalmából a hivatalos istentisztelet. A szentély pad-
jaiban foglaltak helyet a kormány tagjai, a hatóságok 
fejei és az idegen államok képviselői. A templom 
fő bejárójánál Nemes Antal, a Mátyás-templom apátplebá-
nosa várta Vaszanj Kolos biboros herczegprimást és 
hozzácsatlakozott a főpap segédlete. Tiz órakor érke-
zett a biboros herczegprimás gyönyörű diszfogaton és 
a papságtól kisérve bevonult a templomba, hol fényes 
papi segédlettel végezte a hálaadó istentiszteletet, mely 
11 órára ért véget. Minthogy a záportól átázott Vér-
mezőn elmaradt a tábori mise, a katonaság hálaadó 
istentiszteletét a budavári helyőrségi templomban tar-
tották meg. A templom előtt a Nádor-téren a 6. gya-
logezred helyezkedett el, mig a templomot a helyőr-
ség tisztikara foglalta el. Ott voltak a negyedik hadtest 
összes tábornokai és törzstisztjei Lobkowitz Rudolf 
herczeg hadtestparancsnokkal az élükön. Az ünnepi 
nagymisét Vanya Ferencz katonai prépost-plébános 
végezte nagy papi segédlettel. Délután 3 órakor a 
miniszterelnök ő Felsége születésnapja alkalmából 
diszebédet adott, melyre közéletünk jelesei voltak hiva-
talosak. 

— Az Angyalvárat restaurálják. Rómából irják, 
hogy annyi világtörténelmi esemény szinhelyét, a római 
Angyalvárat restaurálják. A munkálatokat Borgattí 
ezredes vezeti, kizárólag katonai segítséggel. A hol 
valaha a Roverek, Borgiák, Mediciek és Farnesek pi-
henték ki az idők fáradalmait, a termek most az olasz 
katonák lépteitől hangzanak vissza. Érdekes felfedezés 
a maga nemében egy kis kápolna, a melyet a Mediciek 
czimere diszít és egy a későbbi cinquecentóból szár-
mazó Madonna relief. Nemkevésbé figyelemre méltók 
III. Pál pápa márványozott s festett termei, VII. Kele-
men pompás fürdőszobája, a melynek falai telvék a 
legszebb faragásokkal, a kincses kamra, a melynek a 
legszebb intarziáit III. Pál készíttette. Megtalálták még 
II. Gyula pápa kincsesládáját, amelynek aranylakatján 
ez a felírás olvasható : Jul. II. Pont. Max. 1505. Ebben 
a ládában őrizték a pápa rendkiviil értékes tiaráját. 

— A második országos katholikus nagygyűlés. 
A Magyarországi Katholikus Körök és Olvasók Egye-
sületek igazgató-tanácsa az idén is megtartja a katho-
likus nagygyűlést. A.nagygyűlés az általános képviselő-
választások után lesz meg, valószínűleg november 5., 
<>. és 7. napjain. A rendezőség azért kivánja az idei 
katholikus kongresszust a választások utánra kitűzni, 
mert ha a választások előtt, pl. augusztusban, vagy 
szeptemberben tartanák meg a katholikus nagygyűlést, 
azt azok, akik minden katholikus manifesztácziónál 

valami gáncsolni valót, vagy a távolmaradásra kibúvót 
keresnek, politikai tüntetésnek, vagy sorakozásnak 
magyarázhatnák. Ugyanebből az okból az idei nagy-
gyűlés még a fővárosban lesz, mert a vidéken a válasz-
tások nagyobb hullámokat szoktak verni, hogysem 
kellőképp előkészíteni lehetne az ügyet. De jövőre már 
a vidéken lesz a katholikus nagygyűlés. — A katholi-
kus nagygyűléssel kapcsolatban megtartják az idén is 
az eucharisztikus kongresszust. — Olcsóbb utazásról, 
szállásról, ellátásról az idén is gondoskodva lesz. A. 

— Az irgalom háza. A gyógyíthatatlan betegnek 
semmi öröme az életben. Halálos kór rágódik a szer-
vezetén s ezt ő tudja. A bajára nincs segítség, de 
lehet könnyíteni szenvedésein, erre a czélra alapitotta 
meg San Marco herczegnő Budán az Irgalom Házát. 
Hogy mennyi pénzbeli áldozattal, senki sem tudhatja, 
mert a herczegnő megtiltotta az erre vonatkozó adatok 
közlését. A fő az, hogy a hajlék fölépült s lassan be 
is népesedik. A humanizmusnak talán ez a ház a leg-
szebb megnyilatkozása. Orvosai : Dr Tauszk és dr 
Diescher. Legyen érte hála a nagylelkű alapitónőnek s 
jótékonyságát, szerénységét jutalmazza meg ezerszere-
sen a jó Isten! 

— Hitélet Mária-Czellben. A híres kegyhelyről 
irják : Megható jelenet játszódottle Nagy-Mária-Czellben, 
hol annyi emlék van a magyar kegyelet bizonyságául 
Magyarország Nagyasszonya iránt. Nagyboldogasszony 
ünnepére mozsárdurrogatás és zeneszó mellett az ország 
fővárosából Gráczból 3000 zarándok vonult be az ősrégi 
kegyelmi oltár elé. A férfiak, nagyrészt uri osztályból 
valók, ezeren mentek előre halkan olvasót mondva, 
azután jött a nagyszámú papság, a seckaui káptalan és 
egy felszentelt püspökkel élén, utánna 2000 asszony, 
javarészben uri nő áhítatos énekszóval. Sürü sorrend-
ben következtek a szent beszédek és szent misék. Ha 
a többi ezer és ezer bucsujárót veszszük, valóban meg-
indító a vallásosság ily megnyilatkozása ! Mikor fog 
Budapest Kis-Czellnek vagy más hazai bucsajáró hely-
nek ily látványt szolgáltatni ? P. Abel jezsuita, minap 
2000 bécsi urat (csak férfit) vezetett ide. 

— Az egri érseki joglyceumon a rendes beiratás 
határidő szeptember 1-től bezárólag szeptember 12-ig 
tart. Később jelentkezőknek felvételük végett külön 
kell folyamodniok. Azon egyévi önkéntesek azonban, 
kik a tényleges katonai szolgálattól ez évi szeptember 
hó végével fognak szabadulni, október 1 — 8. jelent-
kezhetnek fölvételre. Az alapvizsgálatok szeptember 
5 —15-ig fognak megtartatni. Az előadások szeptember 
16-án kezdődnek. Szegénysorsu szorgalmas hallgatók a 
jogakadémián tandij mentességre s a jogászsegély egylet 
támogatására számithatnak ; ezenkiviil ösztöndíjakat is 
nyerhetnek. 

A szerkesztő telefonja. 
^4. Gy. Kívánságához képest cselekedtünk. A kért lapszá-

mokat budapesti czimére küldtük. 

- Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. "^r^f 

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

Budapest, 1901. Nagj' Séndor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- § 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. = 
Előfizetési dij : j 

félévre helyben s posta- i 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : j 
Budapest, 

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

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 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, augusztus 24. 16. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1901. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
idlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.u 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Irta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

7. Mindenkinek, ki a m o n d o t t a k a t figye-
lemmel kisérte, rög tön szemébe ötlik, bogy 
Krisztusnak és P é t e r n e k viszonya az egyház-
hoz egyenlő s mindke t tő annak alapja, tőpapja , 
legfőbb tani tó ja és királya. De nincs köz tük 
semmi különbség? Bizonyára ; J é z u s .Krisztus, 
mint Is ten-ember a fönti tu la jdonságoka t egy-
házával szemben lényegileg b i r ja ; mig P é t e r 
hata lma, — bár ugyanez t a h a t a l m a t je lent i 
csak helytartói, s a t tól függ, akitől nyer te ; Pé-
ter Krisztus állandó befolyása a la t t van. Ez 
az igazság már azon ál ta lános törvényből kö-
vetkezik, melynél fogva az ember és minden 
t e remtmény Is tentől függ. Mindent, amije a te-
remtnénynek van, nem magá tó l birja, h a n e m 
Isten tetszésszerint i jóságából és folytonos 
gondviseléséből. Ezen igazságot továbbá sz. 
Pálnak egy szép hasonla ta is megerősit i . Az 
egyház mondja ő, *) Kr isz tusnak teste, mer t 
Is ten lakik benne s mivel tel jessége annak, ki 
mindent betöl t mindennel . 2) O az egyházban 

Koloss. 1, 18; 1. Kor. 12, 12. 20. Efez. 5, 30. 
2) Efez. 1, 23. 

nem csupán istensége, hanem embersége szerint 
is je len van és működik, ő a feje, metyből 
szüntelenül erő özönlik a tes t tag ja iba . Igen, 
a tridenti zsinat t an i t á sa szerint éppen ezen, az 
egyház fejéből özönlő kegy elemforrás az egy-
ház egész üdvéle tének vezető és mozga tó 
életalapja . 3) Az egyház fe jének e kegyelmi 
befolyása a t agokra , kik az egyház orgánikus 
— mistikus tes tében különféle állást tö l tenek 
be, eszerint épp oly különböző, valamint I s ten 
a közönséges v i lágrendben sem ugyanazon 
módon és hasonló segélyben részesi t minden-
kit, h a n e m különbözőket különféleképpen. De 
bármicsoda is legyen valamelyik t a g e t es tben 
— mindig a fő mozga tó befolyása a la t t áll, 
mert Krisztusnak minden fölött kell uralkodnia. De 
valamint azon tény, hogy Krisz tus az egyház 
alapja, melyen kivül más alap nincsen, nem 
zá r j a ki, hogy P é t e r is az egyház kősziklája 
legyen, épp ugy Pé te r , bá r J ézus Krisztus az 
egyház feje, nem kevésbbé nevezhető ezen 
egyház fejének, csakhogy nem a sa já t nagy-
ságánál , h a n e m Krisz tus erejénél fogva, melyet 
állásához illően vele közöl s mely benne folyton 
működik. 

Ké t I g a z s á g t e h á t egészen bizonyos : Elő-
ször, hogy Jézus Krisztus a láthatatlan fő, egyliá-

3) Sess. VI. cz. 16. V. ö. Schäzler Menschw. 
359. o. 

14 
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záriak l á tha ta t l an kormányzója s benső élet-
alapja. Csak az ő befolyása alapján, magyaráz-
h a t j u k meg magunknak az egyház vál tozhat-
lanságát külső tar tósságában, t an í t á sában és 
folytonos növekedésében. E ha tá rok az ember 
erejét egyenesen felülmnlják, nem csak azér t 
talán, mer t megosztot t , h anem a sa já t és min-
den t e r emtmény természete miatt, a végessége miatt. 
De ha a fönt i hatások a t e r emte t t erőt magá-
ban véve felülmúlják, akkor valamennyi ember 
együt tvéve sem lesz képes azoka t előidézni, 
mer t a t i sz tán nemleges nagyságból sohasem 
lesz tevőleges s a végesből végtelen. 

Másodszor, bog}7Péter és mindenkori u tód ja 
az egyháznak, helytartó-feje ! P é t e r Kr isz tusnak 
teljes örökségét foglal ta el min t az egyház 
alapja, főpapja, legfőbb tan í tó ja és királya. 
De csakis ő le t t Krisz tus hatalom-tel je inek 
örököse ; mer t nem valamennyi apostolhoz 
m o n d o t t a az U r : Ti kősziklák vagytok, s e 
kőszálokon épitem fel anyaszen tegyházamat , 
— az egyedüli P é t e r n e k volt e kívánsága, 
hogy az egyház kősziklája legyen. Nem vala-
mennyi apostolra bizta a föntebbi taní tói hi-
vatal t , — az egy, Pé t e rhez m o n d t a ugyanis : 
E n pedig könyörögtem éret ted, hogy el ne fo-
gyatkoznék a t e hited — erősítsd meg atyádfiait. 
Nem valamennyi apostol t t e t t e egyháza legfőbb 
fejeivé, — hiszen ebből az országnak részekre 
osztása következnék, melynek épen egysége 
által kell magán viselnie az isteniség bélyegét 
— nem, csak kizárólag Pé t e rhez szólt : Legel-
tesd az én bá ránya imat — legeltesd az én 
juhaimat . 4) 

8. A m lia igy van, ha J é z u s Krisztus leg-
főbb ha ta lmá t nem osztot ta meg. hanem teljes 
tartalma szerint sz. Pé t e r r e s benne valameny-
nyi u tódja i ra bizta, mi következik ebből? 
Semmi egyéb, mint az, hogy P é t e r és u tódja i 
Krisztus h ivata lában is követik őt, hogy t. i. 
az emberiségnek a természetfölöt t i igazságo-
ka t csa lhata t lanul közvetí tsék. Ezek Krisz tus t 
illetik, amennyiben ő az egyház legfőbb taní-
tó ja és e hivata l t f en ta r tás nélkül — min t 
lá t tuk — sz. Pé t e r r e bizta. Már föntebb meg-
jegyeztük, hogy az egyháznak czélja elhibá-
zot t lenne, ha nem volna olyan szerve, köze-
ge, melynek közvetí tésével az emberek a vég-
czélukhoz szükséges természetfölöt t i igazságok 

4) V. ö. Cone. Vatic, constit. dogm. de eccl. c. 1. 

csa lha ta t lan bir tokába j u tha tnának . De ki más 
lehetne e szerv, mint Az, ki J ézus Krisztus-
nak magának az Igazságnak tel jes örökébe lé-
pet t , aki P i lá tus előt t t anúságot te t t , hogy 
azér t j ö t t e világra, hogy bizonyságot tegyen 
az igazságról. 

Ki más lehetne, mint a legfőbb tani tói ha-
ta lom tu la jdonosa e t a n n a k csa lhata t lan ma-
gyarázója is? Vagy ta lán a püspökök többsége 
àvagy összesége az egyházba le te t t kinyilat-
koz ta t á snak csa lhata t lan magyarázói? Ennek 
ke t tős ér te lme l ehe t ; vagy az, hogy a püspö-
kök többsége avagy összesége korlátlanul, abso-
lute szükséges, mer t munkásságok nélkül a 
teljes igazság nem eszközölhető. Á m ez any-
nyi lenne, min t az egyházat a földi parlament 
nívójára lealacsonyítani és a szent lelket az 
emberek személyes érdemeitől és számától 

I függővé tenni, vagy egészen kizárni. Az állás-
í pont , melylyel e véleményt védelmezik, t isztán 

természetes . 

De a fönti té te lnek az az értelme is lehet, 
liog}7 J ézus Krisztus emii te t t tani tó-hivatal t a 
püspökök nagyobb részére vagy összeségére 
bizta, s hogy igy legfőbb ha t a lmá t a pápa és 
püspökök közö t t megosz to t ta s hogy az egy-
ház fejét végzéseiben a püspökök beleegyezé-
sétől t e t t e függővé. De el tekintve attól, hogy 
e magyaráza t , melyet u jabb időben leginkább 
az el lentábor fej teget , Krisztus föntebbi nyi-
la tkozata iva l ellenkezik, mer t hiszen Jézus 

I Krisztus Pé te rnek s valamennyi u tód jának 
I nem csak a tanuló, hanem a tanító egyházat 

is a lárendel te , önmagában véve is a legvilágo-
sabb ellenmondás. 

„Pé te rnek kel let t a vallás szi lárdságát át-
venni, kinek társai ere jüket köszönhet ték s a 
kinek segítsége által megszabadul janak azon 
veszélytől, hogy megrostá l tassanak, amint 
megros tá l ják a b ú z á t és ime ez a Pé ter , ha 
azt akar ja , hogy a tőle hi rdete t t h i te t elfogad-
ják , a tan t , melyet pápai székének magaslatá-
ról kijelent apostol-társai ellenőrzésének vesse 
a lá !? Pé t e rnek kellet t az egész nyá ja t legel-
tetni , a bá rányoka t és juhoka t — és ime a 
juhok csak annyiban bizzák m a g u k a t oltal-
mára , amennyiben a bárányok kijelentik, hogy 
ezt veszély nélkül tehet ik ! Jézus Krisztus 
Pé te rnek adta á t a mennyország kulcsait, ami 
bibliai nyelven a legfőbb ha ta lma t jelenti az 
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egyház fölöt t — és íme a törvények, melye-
ket P é t e r tekintélye kibocsát, csak annyiban 
bí r janak erővel, amennyiben alat tvalói elfo-
gad ják ! Lehet-e i t t egyál ta lán az a la t tvalókról 
még beszélni ?" 5) Nem, nem egyedül P é t e r 
és mindenkori utódai, vagy a püspökök Pé te r -
rel együt t csa lha ta t lan magyarázói az isteni 
k inyi la tkozta tásnak. — De hogyan lehet a 
pápa „ez a legközönségesebb ellenvetésegy halandó 
ember, tévedéstől ment , midőn a természetfö-
lötti boldogsághoz szükséges igazságok magya-
ráza táró l van szó, m i u t á n m a g u n k is elismer-
jük, hogy az emberi szellem je len á l lapo tában 
magától még az Is tenhez való t e rmésze tes vi-
szonyt sem képes felfödözni." — Á m ha ne-
vezet t igazságoknak csa lha ta t lan kifejtése a 
püspökök többségétől függne, váj jon ők mind-
nyá jan nem hasonlóan ha landó emberek ? Es 
ha egy ember természetével egyenesen ellenkezik, 
hogy csa lha ta t lan és tévedéstől men t legyen, 
nem lesz-e épen ugy alávetve ezen törvénynek 
az emberek többsége és összesége, miu tán mind-
ket tő csupán egyes emberek közössége ? Két-
ségkívül ! Ebből t ehá t csak az következik, hogy 
a föntebbi kifogás a pápa csal l ia ta t lansága 
ellen csupán természetes és sohasem természetfö-
lötti ál láspontból tehető. Mert feltételezi, hogy 
soknak ügyessége előidézheti azon hatás t , melyet 
egy ember nem idézhet elő, t. i. a tévedéstől 
mentességet . H a természetes igazságokról lenne 
szó, még volna ér telme e föltevésnek. H a n e m 
természetfölöt t i re a lkalmazva, egyenesen ellen-
mondás. Hogy valaki a természetfölöt t i igaz-
ságok csalhata t lan magyarázó ja legyen, ez 
magában véve múl ja felül az emberi erőt, és 
íme az emberi erők sokasága ál tal ugyanazon 
hatás elérhető lenne ! Természetfölöt t i állás-
pontból inkább még az t mondha t juk , hogy 
valamint az egyháznak vá l tozha t lan külső 
ta r tóssága sohasem függ a földi ha ta lomtól és 
halandó emberektől , ép ugy a t a n b a n való 
vá l tozhata t lanság s annak csa lha ta t lan magya-
ráza t a egyál talán nem lehet egy vagy több 
embernek kiváltsága, hanem csak Azé, ki m a g a 
a vál tozl iat lanság és igazság. 

(Folytatjuk ) 

5) Guéranger, die höchste Lehrgewalt des Paps-
tes 49. o. 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 

Dr Farkas Róberttől. 

III. 

Az egyetem birói hatósága. 

A magyarországi jezsuita-iskolákban ugy a tanitás, 
mint a vallás-erkölcsi ügy és fegyelem vezetésében, 
kizárólag a „Ratio Studiorum" s az ehhez 1755-ben a 
tartományi főnök által kiadott s királyi jóváhagyást 
nyert utasitások voltak irányadók. Mindkettőn azon 
alapeszme vonul keresztül, a mi tanintézeteikben a 
nevelés-oktatásnak volt főczélja: az ifjúság vallásos és 
erkölcsös érzetének ápolása és fejlesztése. 

Ezen általános fegyelmi szabályok és eljárások, 
— melyek külömben legkisebb iskoláiknál is alkalmaz-
tattak, — a kassai egyetemen csak mintegy kiegészitő 
részét képezték azon jogoknak, melyekkel az mint 
universitás alapitása óta fel volt ruházva. 

A királyi aranybullával nyerte meg ugyanis a 
kassai egyetem — bizonyos tekintetben — a testületi 
önállóságot, önkormányzatot és tagjai fölött gyakor-
landó birói hatóságot, szemben Kassa városával és 
egyéb egyházi és világi hatóságokkal. — De termé-
szetesen a jezsuiták kezelésére bízatván, a rend szer-
vezeténél fogva, mint intézet, a társaság félsőbbségével 
szemben nem bírhatott azon testületi önállósággal, 
melyet különben az egyetemek szokásos kiváltságaik 
értelmében minden irányban gyakoroltak. A kassai 
egyetem a jezsuita generálisnak és tartományfőnöknek 
s közvetlen a kollégium általok kinevezett rektorainak 
hatósága alatt állott ; ezek azonban intézkedéseikben 
az alapító- és a királyi megerősítő levelek által korlá-
toltattak. 

Igy a jezsuita-rendhez való viszonyánál és királyi 
szabadalmainál fogva sajátságos állása volt az egye-
temnek a birói hatóság gyakorlását illetőleg. 

A királyi levélben biztosított kiváltsága szerint, 
egyéb egyetemek példájára, bár önnálló birói hatalmat 
gyakorolhatott volna tagjainak ugy polgári, mint bün-
tető ügyeiben; ámde a jezsuita-rend kötelékében állott 
akár tanár-, akár tanuló-tagjai, a társaság szervezete 
szerint inkább a rendjökbeli felsőbbség hatósága alá ^ 
tartoztak. — A világi tagok fölött pedig szintén nem 
az egyetemi tanács bíráskodott, miután ennek tagjai 
majdnem kizárólag szerzetesek voltak, hanem a király 
által a főurak, főnemesek közül kinevezett egyetemi 
bíró (iudex academiae), a ki meghívott birótársaival 
együtt, a hazai törvények és szokások szerint itélt. — 
Különleges esetekben, ha a nemesség vagy bárki más 
az intézetet perrel támadná meg, védelmét — már az 
alapító oklevél — a kir. kamara ügyészére bizza. 

Néha, mikor városiak és tanulók között fenforgott 
ügyek tárgyaltattak, az egyetem és a város részéről 
alakított vegyes bíróság itélt. De ugy látszik, hogy ha 
egészen az egyetem bírósága itélt is, súlyosabb ese-
tekben a végrehajtást rendszerint átadták a városi 
hatóságnak; mi ismét csak azon helyzetből következett, 
hogy az egyetemet egyházi rend kezelte. 

16* 
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Ebből a közösügyes Ítélkezésből az intézet és 
városi hatóság között tömérdek súrlódás támadt, melyek 
végre arra birták a rektort, hogy a nádorhoz forduljon, 
kérve utasítását, vagy az általa előterjesztett javasla-
tok helybenhagyását az egyetem bíráskodási jogának 
mikénti gyakorlására. 

1661. jun. 4-én kelt levelében bemutatja tehát az 
aranybullának azon §-át, mely az egyetemi testületet 
minden bíráskodásra felhatalmazza, neki pedig köteles-
ségévé teszi, hogy ő felségének íölterjeszszen és ajánl-
jon egy olyan alkalmas személyt, a kinek az egyetemi 
tanulók „in causis criminalibus" közvetetlen hatósága' 
alá tartozzanak. 

Legjobb volna — írja a rektor "Wesselényinek — 
ha exczellencziád mindig közelünkben lehetne ; de 
mivel az nem remélhető, a tanári karral egyértelemben 
olyat kellene fölterjeszteni ő felségének, a ki Kassa 
városában egyébként is gyakorolja a pallosjogot; ilyen 
volna mindjárt a felsőmagyarországi részek főparancs-
noka, kitől sokkal alkalmasabban lehetne az ifjúság 
fölötti bíráskodás jogát származtatni, mint a város 
hatóságától. 

A rektor továbbá szükségesnek látja a nádor által 
szorgalmazni, hogy ő felsége az egyetemi bíró és az 
ülnökök számára olyan utasításokat szentesítsen, 
melyekben világosan ki legyenek fejezve a következő 
szempontok : 

1. Ha valamely tanuló „in casu criminali" elfo-
gatnék, tisztességes börtönbe helyeztessék — valahol 
a generalatusi épületben — s ne tétessék össze akár-
miféle gonosztevőkkel, kik nem tanulók. 

2. Ha valamely tanuló nem főbenjáró vétség miatt 
fogatnék el, adassék át azonnal az egyetem rektorának, 
hogy ez az illetőt a Jézus-társaság intézeteiben szoká-
sos büntető eljárás alá vehesse. 

3. Hogy az akadémiai bíróság ülnökei, kik főben-
járó ügyekben Ítélni hivatvák, mind szakképzettek s 
ha csak lehetséges, valamely egyetemen akadémiai 
fokozatot nyert egyének legyenek s mind a rektor tud-
tával választassanak. 

4. Az egyetem rektorának a kancellárral együtt, 
vagy helyetteseiknek, legyen megengedve, sőt köteles-
ségükké téve, hogy a tanulók főbenjáró ügyeiben tar-

"tott bíráskodások alatt jelen legyenek és az ítélet kihir-
detése, mint szintén annak végrehajtása idején a 
rektornak vagy helyettesének közbelépése tekintetbe 
vétessék. 

Nem merjük határozottan állítani, hogy e javas-
latok a jövőre nézve minden részleteikben zsinórmér-
tékül szolgáltak az egyetem tagjai felett való ítélkezés-
ben ; — azt sem mondhatjuk, hogy a felsőmagyarországi 
hadparancsnok tényleg gyakorolta azt a hatalmat, 
melyet a rektor az ő kezeibe adni ajánl ; a valószínű-
ség mégis a mellett szól, hogy e fölterjesztés lényegé-
ben irányadó maradt III. Károly uralkodásáig. 

Most kapott a kassai egyetem először akadémiai 
birót, midőn Szerdahelyi Gábor rektor a tanulók kihá-
gási ügyeiben a város hatóságának minden beavatko-

') Oisz. lt. Act. Je?. Cass. 

zásától biztosítani akarván az intézetet, felségfolj'amo-
dásában kéri a királyt, hogy a jogi ismeretekben 
jártas és minçien kitűnő tulajdonokkal felruházott fér-
fiút : felsőpalásti Palásthy Ferenczet az egyetem akadé-
miai birájává kinevezze. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Szent István ünnepe. — 
A Szent-István napi körmenet idén is fényes volt, 

s következőképpen folyt le. 
Reggel hat órakor már tele volt fönt a várban a 

körmenet útvonalon. A Szent Istvánról nevezett királyi 
vártemplomtól a Szent György-téren, Dísztéren, Uri-
utczán és Szentháromság-téren át a Mátyás-templomig 
az ut két oldalán katonaság állott sorban, hogy fön-
tartsa a helyet a menetnek, mely a Palota-utczában 
szervezkedett. Ott állottak az egyesületek zászlóikkal* 
legeiül az egyetemi kör magyar díszruhás küldöttsége, 
azután pedig a különféle intézetek és árvaházak egyen-
ruhás növendékei. Az alabárdos koronaőrség vonult ki 
ezután, nyomában az első számú honvéd-gyalogezred 
egy százada és zeneszóval egy közöshadseregbeli szá-
zad. A vártemplomban eközben az első csöndes misét 
szolgáltatták. A várudvar is megélénkült. Sorban érkez-
tek a fogatok a templom bejárója elé. Megszólaltak a 
harangok, s abban a pillanatban előgördült Vaszaríj 
Kolos.. bíboros herczegprimás diszhintója, melyben a 
kardinális Walter Gyula kanonok kíséretében jött. A 
templom bejárójánál Kánt er Károly apátplébános fogadta. 
Orgonaszó mellett vonult be a herczegprimás a tem-
plomba és a szantuárium előtt az arany kápolnában 
elhelyezett szent Jobbkéz elé járulván, nagy papi 
asszisztencziával a nagy körmenetet bevezető könyör-
gést végezte. Az imádság után négy kispap vállára 
vette a szent Jobbkezet és a templomban jelenvoltak 
menetté formálódtak a vár udvarán. Legelői a közös 
hadseregbeli gyalogosszázad Klein főhadnagy vezetésé-
vel, utána a zenekar. Majd a szent Jobbkezet vitték a 
díszes ereklyetartóban. Két oldalán az alabárdos koro-
naőrök haladtak, beljebb a tudományegyetem heroldjai 
díszben ós az egyetem jelvényeivel. Jobbról Földes 
Béla egyetemi tanár, balról Ilosvay Lajos, a műegye-
tem rektora és utánuk Kisfaludy A. Béla, a tudomány-
egyetem rektora következett. A papság lépkedett a 
nyomukban. Kánter Károly apátplébános vezetésével 
Krizsán Mihály pápai kamarás, szemináriumi aligazgató 
a kereszttel, Yárossy Gyula pápai prelátus és Ványa 
Ferencz katonai prépostplebános. Majd Yaszary Kolo? 
kardinális herczegprimás következett teljes díszben 
Kohl Medárd dr. püspökkel, Walter Gyula és Klinda 
Teofil kanonokkal, valamint Andor titkárral. A papsá-
got a kormány képviseletében csupán Plósz Sándor 
igazságügyminiszter követte. Jobbra tőle Csáky Albin, 
a főrendiház elnöke, balra Tallián Béla, a képviselőház 
alelnöke ment. Ott volt még a menetben Graenzenstein 
Béla államtitkár, Márkusz József főpolgármester Rózsa-
völgyi Gyula alpolgármester, Beniczky Lajos. Pestmegye 
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alispánja, Rudnay Béla főkapitány, Ohlhauser Pál 
első kerületi előljáró. A tábornoki kart képviselte: 
Lobkovitz Rudolf herczeg hadtestparancsnok, Steinin-
ger altábornagy, Csesznák Benő altábornagy és 
Albach tábornok. A menetet a honvédség szá-
zada rekesztette be. A várkapu előtt ennek a me-
netnek a vezetését a zászlós-egyesületek vették át. 
Legeslegelül díszruhás lovasrendőrök haladtak. 

A Mátyás-templomban Nemes Antal dr. a tem-
plom apátplebánosa fogadta a bíboros főpapot és a pro-
cessziót. A szent Jobbot a szentély előtt a jobboldali 
oltáron helyezték el. őrzőnek Kánter Károly apátplé-
bános maradt mellette, míg a bíboros főpap a szentély 
jobboldali trónján foglalt helyet papjaitól környezve. 
A méltóságok a szentély padsoraiban helyezkedtek el. 

Ekkor lépett a nap szónoka, Szentgyörgyi Jordán 
Károly dr szaniszlói apátplébános a szószékre, hogy 
az ünnepet méltassa. Áhítatos csöndben hallgatták ér-
czes hangon elmondott beszédét. 

A nagy hatást keltett beszéd után Yaszary Kolos 
bíboros herczegprimás ünnepies nagymisét szolgál-
tatott. 

Mise után a menet a Szent Jobbal ugyanazon az 
útvonalon visszatért a Szent István-vártemplomba, a 
hol a szokásos Te Deum végeztével a szent Jobbot 
estig közszemlére tették ki. 

* 

Bécsben szent István napját szintén hagyomá-
nyos módon ülték meg ma délelőtt 10 órakor a kapu-
czinusoknak a Neuer-Markton levő kolostorában, ame-
lyet erre az alkalomra pazarul feldíszítettek és féuyesen 
kivilágítottak. Az ünnepséget Jargiss János pécsi egy-
házmegyei plébános ünnepi szónoklata nyitotta meg. 
A templomban, amelyben magyar katonák álltak sor-
falat, megjelent Kállay Benjámin közös pénzügymi-
niszter, Széchényi Gyula gróf, a király személye körüli 
miniszter, Szentgyörgyi osztályfőnök, Benkő báró, 
Balázs vezérőrnagy, Canisius vezérőrnagy, a magyar 
királyi testőrség tisztjei, a király személye körüli mi-
nisztérium tisztikara, a magyar arisztokrácziának sok 
tagja, a magyar egyesület részéről Regenhart Ferencz 
elnök, Chrenóczy-Nagy József alelnök, Bálint Béla 
dr titkár, Győry Árpád dr udvari levéltárnok és az 
egyesületnek igen sok tagja. Féltizenegy órakor 
Marskhall Gottfried fölszentelt püspök ünnepi nagymi-
sét mondott. A szentbeszéd előtt Csák Vilmos négy-
szólamú magyar himnuszát énekelték. 

Esztergom. Szent-Anna-templom. Esztergom, ez az 
ősrégi katholikus város, hol szent István bölcsője rin-
gott, mindig nagy vonzerővel bír, különösen a magyar 
katholikus hivőre. Annál inkább, mert az utóbbi idő-
ben rohamosan szépül s az utazót évről-évre ujabb 
monumentális müvei lepi meg. Most is ott járva — 
irja az „Alk." egy barátja — annak templomait láto-
gatva, fáradságomat lelket emelő bő siker koronázta. 
Ugyanis az úgynevezett Szent-Anna-templom — hol 
Számord Ignácz buzgó lelkész működik — fényesen 
megujult díszben áll. A szent ügy érdekében itt a lel-

kész fáradságát — a művész ecsetét — s az áldozat-
készség áldozatát nem kímélte. Szinte jól esik az ima 
e művésziesen restaurált templomban s az áhítat szár-
nyain messze száll a lélek dicsérve Istenét s mindazon 
nemes sziveket, kik e fenséges látványt megteremtet-
ték. A mig lelkem elmerengett a megujult oltárok és 
freskókon, a sekrestyés kezembe nyomott egy könyvet, 
melyből igen sokat tanulhat a keresztény hivő s a 
templomot gondozó plébános. Benne foglaltatik a tem-
plom keletkezésének vonzóan megirt története, építése, 
leírása, felszerelése. Megemlékezik a templom alapítója 
és jótevőiről. Majd áttér a lelkészre, s az isteni tisz-
teletre. Bőven tárgyalja a Szent-Anna-templom melletti 
zárda és óvónő-képző-intézet keletkezését és életét ; 
megörökítve eg}Hben mindazon nagy lelkek emlékét, 
kiknek áldozatkészsége azokat létrehozta. Majd áttér a 
templom restaurálásának kimerítő leírására ; kedvessé 
tevén azt négy beszőtt, művészi kivitelű illusztráczió-
val, még pedig Bogisich Mihály püspök által felaján-
lott Yaszary Kolos bibornok ablaküveg-festmény emlék 
és Storno Ferencz művész három falfestménye. Befe-
jezésül áll a kegyes adományok és elszámolás, mert a 
közel 20.000 koronányi kiadás kegyes szívű adomá-
nyok jóvoltából fedeztetett, legnagyobb adománynyal 
szerepelvén a bíboros herczegprimás és a minden szent 
ügyért fejedelmileg áldozni tudó esztergomi főkáptalan. 
Érdekes, hogy a templom lelkésze, ki négy hónapon 
át folyton fáradott a templom restaurálása körül, a 
fentjelzett nagy összeget nem is egészen egy év alatt 
gyűjtöt te össze. Ebből a könyvből csakugyan meg lehet 
tanulni, mit tehet egy buzgó lelkész temploma ércle-
kében és híveinek lelki épülésére. De egyszersmind azt 
is, hogy vannak a jelen korban is nagy és nemes lel-
kek, kik Isten dicsőségére áldozni készek, csak a 
hangot és módot kell eltalálni, melylyel szivükhöz 
lehessen férni. A könyv, melynek teljes czime: rAz 
esztergomi Szent-Anna-Templom és a vele kapcsolatos inté-
zetek", Számord Ignácz lelkész és igazgató gondos mun-
kája s koronája ez annak a nagy szorgalomnak és 
ügybuzgóságnak, melylyel a templom restaurálásán 
fáradozott. A könyv könyvárusok utján alig kapható, 
mert a jótevők és hívőknek van emlékül ajánlva. Mind-
ennek daczára melegen ajánlhatjuk minden katholikus 
hivő és plébánosok figyelmébe, kik csak nyerhetnek, 
ha ez igazán érdekes és tanulságos könyvet maguknak 
megszerzik. A. 

Nyitra. Népmisszió Tarzófalván. — Ritka lelki öröm-
ben és ritka kegyelemben részesültek Nyitraegyház-
megye legnépesebb és legterjedelmesebb plébániájának, 
a turzófalvi egyháznak hívei. F. évi julius 6-ától 22-ig 
a schwarzbachi Megváltóról nevezett redemptorista 
kongregáczió négy tagja, P. Tomaschek József atya 
vezetése alatt, a nevezett plébánia híveinek népmissziót 
tartott. Turzófalván 1883-ban volt utoljára népmisszió, 
melynek jayomai még most, 18 esztendő multán is 
meglátszottak, s az Isten jóságának különös jelét lát-
juk abban, hogy ugyanazon P. Tomaschek József, a 
ki 18 évvel ezelőtt férfi korának delén itt hallatta; 
hatalmas szavát s mondhatni csodákat művelt a tur-



'126 RELIGIO. LX. évf. 1901. 

zovkai hívek sziveinek mezején, most mint galambősz 
aggastyán jelent meg, mint jó atya gyermekei között, 
testében ugyan törődötten, erejében megfogyatkozva, 
de lélekben ugyanazon nemes hévvel, lelkesedéssel, 
meggazdagodva, egy hosszú missionáriusi életpálya 
bőséges tapasztalataival, hogy kigyomlálja a gazt a 
szivek talajából, melyet 18 husszu év fogyatkozásai 
vetettek el. Mily örömteljes viszontlátás ily hosszú idő 
múlva a lelkiatya és gyermekei között. Mennyi tanul-
ság, mennyi vigasztalás, mennyi buzdítás a jóra, az 
Istenes életre minden szavába*!. Lehetetlen, hogy egy 
ilyen apostoli szellem szavainak nyomán ne fakadjanak 
a keresztény élet és erények legszebb virágai. Felejt-
hetetlen emléknek marad meg mindenek szivében azon 
lélekemelő magasztos pillanat, melyben az agg missio-
nárius leborul az oltári szentségben jelenlevő Ur 
Jézus előtt és saját életének fázisai szerint bocsánatért 
és irgalomért könyörög minden általa hosszú életén át 
elkövetett megbántásért ; örökké emlékezetes lesz azon 
magasztos perez, midőn tízezer ember térdre borul 
Isten szabad ege alatt a boldogságos Szűz virágokkal 
ékített szobra előtt, és a missionárius fölajánlja az 
Istenanyának egyenkint és összesen a nagy plébánia 
összes híveit, lelkészeit, megyés püspökét, a Szent-
atyát és az egész anyaszentegyházat. Lélekemelő és 
magasztos pillanatai voltak a szt. missiónak a szt. év 
emlékére elrendelt jubileumi körmenetek. Egy belát-
hatatlan végtelen sora az . ájtatos híveknek, melyet 
nem méterekkel vagy lépésekkel, hanem csak kilómé-
terekkel lehetett volna mérni. Majd az ékesszavu Pater 
Tomaschek oly élénk sziliekkel ecsetelte a pálinkaivás 
és a mértékletlenség káros hatásait, oly meggyőzően 
rajzolta a pálinkáról való lemondás hasznát és előnyeit, 
hogy szavainak hatása alatt ezeren és ezeren ökényt 
és jószántukból ünnepélyes fogadást tettek, hogy leg-
nagyobb ellenségüket, a pálinkát megátkozzák, azt 
élvezni nem fogják egyesek egész életükön át, mások 
1, 3 és 5 éven át. Van is azért zaj a zsidók között, 
hogy a hosszú nyakú pálinkás fiaskó nyugalomba kerül. 
El is nevezték a misszionárius atyákat más mindennek, 
csak jónak nem ; a fogadalmat tett híveket pedig osto-
báknak. A turzófalvi népmissió alkalmával a hivők 
serege reggeltől estig tolongott a gyóntatószékek körül, 
ugy hogy 12 lelkész alig volt képes lelki szükségletei-
ket kielégíteni. Szt. gyónáshoz járult 9060 hivő. A 
derék atyák befejezvén küldetésüket tovább mentek, 
hogy másutt legyenek ismét eszközei Isten végtelen 
irgalmának. »Ny. 

Freiburg. Gregorián Akadémia. Dicsőségesen ural-
kodó szent atyánk, XIII . Leo pápa, a f. év május 
17-én kelt Brévéjében nagy dicsérettel emlékezik meg 
a Gregoriánus énekről. E nagy rokonszenv a pápa 
részéről arra ösztönzött egy némelyeket, hogy uj isko-
lát alapítsanak, melyben a szent atya óhajának megfe-
lelően a Gregorián ének tanítására fektessék a fősúlyt. 
A freiburgi egyetemnek egyházi-ének tanára okvetle-
nül a pápa beleegyezését óhajtotta fontos lépéséhez s 
azért megyés püspöke utján az illető római Congre-

gáczióhoz fordult s kérte, hogy uj ének-iskolájához a 
pápai approbálás megadassék. 

Satolli bíboros, mint az illetékes Congregatio 
praefectusa, a következőképen válaszolt : 

„A szent atya kegyesen vette tudomásul tervét 
az uj ének-iskolára vonatkozólag, melynek czélja, hogy 
az istentisztelet áhítatát emelje s a növendék és fel-
szentelt papokban a szertartáshoz való ragaszkodást 
növelje. Kegyesen vette tudomásul annyival is inkább, 
mivel a „Nos quidem" kezdetű Brevejében utal is a 
Gregorián-ének kiművelésére s dicsérettel emlékezik 
meg a szent Benedek-rendieknek e téren kifejtett fára-
dozásairól. Biztosítom tehát, hogy a szent atya a leg-
nagyobb örömmel rokonszenvez tervével, mely szerint 
a freiburgi egyetemen uj egyházi-ének iskolát (fakul-
tást) nyisson s hogy terve minél sikeresebben meg-
valósuljon, ugy önre, mint az ön által tervezett műre 
apostoli áldását küldi." 

A Gregorián Akadémia a folyó év november ha-
vában tényleg meg is nyílik, még pedig a szent atya 
védnöksége alatt. A kurzus felkarolja majd az egyházi 
éneknek ugy elméleti, mint gyakorlati részét, még 
pedig: az általános részt, a Gregorián-ének dirigálásá-
hoz szükséges előoktatást, az egyházi ének történetét, 
a Gregorián ének elméletét és aestetikáját stb. A frei-
burgi egyetem istentiszteletei alkalmat nyújtanak majd 
a gyakorlati kivitelére mindannak, amit elméletileg a 
növendékek elsajátítanak. A semester végén pedig a 
hallgatók vizsgát tehetnek s arról bizonyítványt kap-
nak, Bővebb felvilágosítást, a Gregorián Akadémia 
igazgatója, dr Wagner, zenetörténeti tanár adhat a 
püspöki szemináriumban, kinél jelentkezni is lehet. 

V. 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Fölhívás 

a selmeczi kálváriái nagy búcsúra! 
D. a J . Kr. ! 

A selmeczbányai r. kath. plébánia hivatal alázat-
tal kéri a főtiszt, czimzett hivatalt, kegyeskednék ezen 
fölhívást szíves tudomásul venni s az ajtatos hívők-
nek kihirdetni. 

A selmeczbányai Kálvária 1901. szeptember 15-én 
fönnállása 150 éves jubileumát ünnepli. 

Midőn ugyanis másfélszázad előtt az építkezése-
ket szerencsésen befejezték, 1751. szeptember 14-én, 
azaz szt. kereszt fölmag. ünnepén Te Deumot énekel-
tek a szt. hegyen. 

Dörgött a mozsár, zúgtak a harangok és az Ovár 
ágyúi messzire hirdették a bányavilág örömét : hogy 
Magyarország ős és legelső bányavárosában uj arany-
forrás nyílt meg, fönn a páratlanul szép Scharffen-
berg-en. 

Az ország hamar megszerette és hírét átengedte 
határain, messze külföldre. 

Az 150 éves jubileumi bucsu méltónak ígérkezik 
a szép múlthoz. — Megszámlálhatlan nép készül ide 
őszre. 
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Sőt Boltizár József esztergomi ált. érseki helynök 
és püspök ur ő méltóságának is kegyes igéretét bir-
juk, hogy a nagy ünnepi szertartásokat ő maga fogja 
végezni. 

Hogy az ünnepséget Isten dicsőségére, a lelkek 
igaz hasznára és mindnyájunk épülésére szép rendben 
menjenek végbe, a következőkre kérjük a főtisztelendő 
lelkiatyákat és az ajtatos népet : 

1. a főt. plébános urakat alázattal kérjük, kegyes-
kedjenek a népnek ezen bucsut kihirdetni, a bucsun 
résztvevők számát följegyezni, nem külömben a vezető 
nevét, és ezt 1901. augusztus 31-ig alólirt plébániai 
hivatallal közölni. 

2. Kivált a bucsun résztvevő főt. plébános és 
káplán urak kegyeskedjenek augusztus 31-ig jelent-
kezni, hogy szállásukról gondoskodhassunk. 

3. A bucsusoknak péntek este már Selmeczbányán 
kell lenniök, mert a teljes bucsu elnyerésére csakis szom-
baton és vasárnapon lehet érvényesen áldozni. — Ha tehát 
a zarándokok későn jönnek, ugy vasárnap, az utolsó 
perczben nem leszünk képesek őket megáldoztatni. 

4. Gyónni a bucsu előtt egész héten lehet, áldozni 
azonban csakis szombaton és vasárnap. Igy szól a tel-
jes búcsúról az egyházi regula. 

5. Mivel az óriási néptömeg Selmeczen mind meg-
nem gyónhatik, múlhatatlanul szükséges, hogy a ki 
csak teheti, otthon gyónjék. S ezért mély alázattal 
kérjük a ftdő. lelkiatyákat, kegyeskedjenek zarándok-
latra induló hiveiket otthon meggyóntatni. — Főleg 
kérjük a Selmeczre vezető utak mellett lakó lelki-
atyákat, gyóntassák meg szivesen a népeket miként ez 
másfélszázad óta szokás. 

6. A főt. lelkipásztor urakat alássan kérjük, 

jöjjenek el Selmeczre a lehető legnagyobb számban. 
Azt hisszük, hogy 50 gyóntató atyának jó 3 napi 

munkája lesz. 
7. Kegyeskedjenek quadratust, superpelliceumot és 

stólát hozni magukkal. 
8. Selmeczbányán csakis czédulával lehet gyónni. 

Minden lelkiatya 20 czédulát oszt ki, a husz embert 
meggyóntatja és a czédulát újra elosztja. Tolakodni 
fölösleges. 

9. Szt. misére való adománypénzt csakis a plébá-
niatemplom sekrestyéjében szabad átadni, a hol erről 
hivatalos jegyzéket vezetnek. 

10. A teljes bucsu elnyerésére okvetlen szükséges, 
hogy a zarándokok szombaton délután, vagy vasárnap 
járják be a szt. hegy 24 állomását. A ki csütörtökön, 
pénteken vagy szombat délelőtt jár ja be a Kálvária 
stáczióit, az nem tett eleget a bucsu föltételeinek. 

11. Szeptember 14-én azaz szombaton d. u. 4 ó. 
litánia a pleb. templomban, 5 ó. litánia a Kálvárián 
kitett Szentséggel. 

Szeptember 15-én azaz vasárnap reggel 6 ó. csön-
des szt. mise a pleb. templomban, 7 ó. énekes szent 
mise a pleb. templomban. 

Ez után indul az ünnepélyes processió a szent 
Hegyre, melyet fényes assistentíávál maga az eszter-
gomi érseki helynök ur ő mga fog vezetni. Ezen pro-
cessiónál minden zarándokcsoportnak összetömörülve 
és a maga lobogója alatt kell a Kálváriára vonulni, 
még pedig oly sorrendben, a minőt a selmeczi rende-
zőség fog megállapítani. 

Tanácsos lesz már 7 órakor rendbe állaniok a 
csoportoknak. 

A püspök közelében csakis a rendezőség és az 
assistentia lesz. 

A lelkipásztor uraknak jó volna saját csoportjai-
kat személyesen vezetni. 

Mihelyt a processió fölért a sz. hegyre, a püs-
pök ur ő mga a sz. lépcsők alatti nagy térségen a 
Fájdalmas Anya szobránál ünnepélyes pontificális misét 
mond. 

Ezen mise alatt egy külön énekkar fog énekelni. 
A sz. mise Te Deummal kezdődik. A sz. hegy 

minden oltáránál lesz ugyanezen időben szent mise. 
A főpapi sz. mise után 3 sz. beszéd lesz, mint 

egyébkor : német a hegy tetején, magyar a sz. lép-
csők alatti téren, tót az alsó templom előtt. 

D. u. 5 ó. a Kálvárián litánia kitett Szentséggel. 
12. Ezen jubileum alkalmából egy érdekes kis 

könyv lát napvilágot 3 nyelven, czime : „A selmeczi 
Kálvária története, ajtatosságai stb.u 

Terjedelme 200—220 oldal, 31 képpel és sok czi-
merrel ; ára teljes díszes vászonkötésben 60 krajczár. 

Kapható külön-külön magyar-, tót- és német 
nyelven, a Kálvárián és a plébánia épületében egész 
éven át, a búcsú napjain pedig ezenfölül sátrakban is. 

A fényesen kiállított könyv csak azért oly rend-
kívül olcsó, hogy a legszegényebb ember is hozzá-
juthasson ehhez a gyönyörű emlékhez. 

13. Vasárnap az ünnepélyes sz. mise és sz. beszé-
dek alatt a sz. hegyen énekelni, kürtölni, stáczió-utat 
végezni tilos. 

14. Ezt a „Fölhívást" a főt. plébániai hivatal-
nak azon kérelemmel küldjük, hogy ez a példány a 
zarándoklat vezetőjének adassék kezébe, a ki már jó 
eleve megtanulja belőle a selmeczi bucsu rendjét s a 
népet is kitaníthatja. Mert az ilyen nagy búcsúknál 
könnyen nagy rendetlenség támad, ha szigorúan be nem 
tart juk azon utasításokat és rendszabályokat, melyeket 
a rendező-bizottság megállapít. 

A viszontlátásra ! 
Selmeczbánya, 1901. augusztus 10. 

Podhragyay Pál, 
préprost-plebános, a rendező-bizottság elnöke. 

I R O D A L O M . 

— A róni. katli. egyházi szertartások tankönyve. 
Polgári iskolák, középiskolák, alsó- és elemi iskolák 
felsőbb osztályai számára, valamint magánolvasmányul. 

A könyv kérdéseket, kifejtéseket és jegyzeteket 
tartalmaz. A kérdések a IV. és V., esetleg a IV., V. 
és VI. elemi osztályokban megtanulandó anyagot tar-
talmazzák, mely anyag oly mérvben van fölvéve, hogy 
a IV. osztályra az I., az V-re a II. és III. esetleg a 
Vl-ra a III. részt számítva, még kedvezőtlen iskolai 
viszonyok mellett is elvégezhető. Ezen anyaghoz részint 
iskolai, részint házi olvasmányul, illetőleg kiegészíté-
sül, járulnak a kifejtések és jegyzetek, melyeknek 
némelyike kedvezőbb iskolai viszonyok mellett meg-
tanulásra is felvehető, a hitoktató kijelölése szerint. 

Felsőbb (pl. polgári vagy közép-) iskolákban az 
egész könyv, legfölebb talán a jegyzetek elhagyásával, 
tanitandó.""Azon nézetre vonatkozólag, mely eme tan-
intézetekben a kérdező rendszert elemiesnek s mellő-
zendőnek tartja, legyen szabad megjegyeznem, hogy a 
könyvben foglalt kérdések föltevése, — minthogy a 
szövegezésnél az érintett nézet nem maradt figyelmen 
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kivül, — a mennyiben helylyel-közzel nem szükséges, 
bátran mellőzhető is, a nélkül, bogy e miatt a felelet 
hézagossá válnék. 

A szertartások kifejtése első sorban a katechiz-
mus nyomán, tehát a növendékek előtt már több vo-
násokban ismert alapon történik : hogy igy a katechiz-
mus és a szertartási magyarázatok összefüggése is 
kitűnjék, s ezek megértése is könnyebb legyen. 

Szivesen és hálával ismerem el, hogy munkám 
jelentékeny része több, érdemes szerző munkájából van 
meritve. Neveiket az előszóban sorolom fel. 

A könyv terjedelme 4 l/2 iv, ára bérmentes kül-
déssel 60 fill. Nagyobb megrendelésnél °/0. 

Használhatósága mellett eléggé bizonyit azon 
körülmény, hogy aránylag rövid idő alatt öt kiadást 
ért s több különféle tanintézetben, jórészt elsőrangú 
városok iskoláiban nyert behozatalt. Több egyházme-
gye íőpásztora ajánlotta annak idején körlevelében 
papsága figyelmébe. A váczi püspöki körlevél 3297 
1893. sz. a. következőleg emlékezik meg róla : 

„Opus, quod ob accomodam materiarum dispositionem 
et clarum proponendi modum omni commendatione dignum 
est inventum, pecudari attentioni DD. Curatorum et doeen-
tium lúsce commendo, applicationem vero ejus in seholis 
elementaribus et civilibus totius dioecesis meae quam liben-
tissime indulgeo 

Szerény munkámat, mely, habár röviden, mindazt 
előadja vagy legalább érinti, amit a tanuló ifjúságnak 
e részben tudnia szükséges, s igy azt a hitbuzgóság 
emeléséhez szinte nélkülözhetlen szertartási ismere-
teknek könnyen és rendszeresen birtokába juttatja, — 
s mely esetleg a templomi tanitásnál is vezérfonalul 
szolgálhat: legyen szabad a ft. lelkészkedő papság s. 
m. t. kartársaim szives figyelmébe és pártfogásába 
ajánlanom. 

Isten velünk ! 
Váez, 1901. jul. 31. Bucsek István 

theol, tanár. 

VEGYESEK. 
— Ft . DesseTvft'y Sándor csanádi püspök ő exja 

Nagy-Boldogasszony napján nagy örömet szerzett Szeged 
katholikus népének azzal, hogy személyesen áldotta 
meg a szatymazi tanyákon épült uj templomot. O 
nméltga napok óta gyengélkedett ugyan, de orvosai 
ellenzésére is beváltotta a szegedieknek tett igéretét. 
Szegeden nagy ünnepséggel fogadták a főpapot. A 
magasztos szertartáson élén a város hatóságával, tizen-
ötezer főnyi ájtatos hivő sereg volt jelen, melyen ő 
exja lelkes szent beszédben buzditotta hiveit a vallás 
és haza szeretetére. Délután ő exja a fővárosba utazott. 

— Egyházi kinevezések. A hivatalos lap vasár-
napi száma közli, hogy a király a váczi székeskápta-
lanban Márkovics Lázár éneklő kanonoknak az olvasó, 
Jung János felszentelt püspök és őrkanonoknak az 
éneklő, Csávolszky József czimzetes püspök és székes-

egyházi föesperesnek az örkanonokságra, Czettler Antal 
pesti föesperesnek a székesegyházi főesperességre, Mil-
tényi Gyula legidősb mesterkanonoknak a pesti főes-
perességre való fokozatos előléptetését jóváhagyva, az 
utolsóelőtti mesterkanonokságot, Bucsek István czim-
zetes kanonoknak és theologiai tanárnak, az utolsó 
mesterkanonokságot és egyben a Boldogságos Szűz 
Máriáról nevezett váczi-kuti káptalani kisprépostságot 
Schmidt János taksonyi esperes-plebánosnak adomá-
nyozta, Kammerer Ferencz verőczei esperes-plebánost 
pedig ugyanezen székeskáptalan tiszteletbeli kanonok-
jává kinevezte. Továbbá Moser Tódor mosóczi, Matus-
kovich Márton zólyomi és Metzel István garam-szent-
kereszti esperes-plebánosokat a beszterczebányai szé-
keskáptalan tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezte és 
Pruzsinszky József dr gödöllői esperes-plebánosnak a 
keresztelő szent Jánosról nevezett jánosii, Kiss Boldi-
zsár félegyházi esperes-plebánosnak pedig a Szent-
Keresztről nevezett czimzetes apátságot adományozta. 

— Egy Árpádkor! templom felszentelése. Az 
országnak egyik történelmi nevezetességű temploma a 
barsmegyei, verebétyi római katholikus templom, mely 
még az Árpádok korából maradt ránk. Az idők folya-
mán teljesen megrongált templomot restaurálták, a mi 
l lgy y ál t lehetővé, hogy a templom kegyura, ft. Vaszary 
Kolos biboros herczegprimás ő emja több mint száz-
ezer koronával járult a templomnak stilszerű újjáépí-
téséhez. Az ujon átalakított templomot a herczegpri-
más megbizásából mult héten szentelte föl főt. 
dr Kohl Medárd püspök a kerületi papság segédkezése 
mellett. A felszentelésre érkező főpapot Nedeczky Vincze 
a járás főszolgabirája a vármegye határán, Mányán 
üdvözölte és a verebélyi állomáson Simonyi Béla alis-
pán fogadta, azután pedig hosszú kocsisortól követve 
bevonult a fellobogózott és diszitett községbe, melyben 
diadalkapu alatt üdvözölte a község jegyzője. A fel-
szentelés ünnepében részt vett az egész vármegye bir-
tokossága és értelmisége felekezeti különbség nélkül s 
a környék egész lakossága. A felszentelést követő ebé-
den 117-en vettek részt. Az ebéden sok lelkes pohár-
köszöntő hangzott el. A püspök Yerebélyről vissza-
érkezett a fővárosba. 

— Adományok. A papi nyugdijalapra adakoztak: 
Stieber Yincze apát-plebános 200 kor., Szeyler Károly 
bajcsi esperes-plebános 100 kor., Meinzl Farkas kórházi 
lelkész 50 kor. Az egyházmegyei segitő-alapra : Stieber 
Yincze 200 kor., dr Oit Ádám budapesti-ujlaki plébános 
a szt. Adalbert intézetre 200 koronát. 

— A déli harangszó története. A minden délben 
felhangzó harangszónak, mely mindannyiunkat ajtatos 
imádságra buzdít, felemlítésre méltó története van. 
Mikor 1456-ben a keresztes hadak Hunyadi János és 
Kapisztrán János vezérlete alatt gyülekeztek az Al-
Dunánál, hogy a II. Mohamed szultán fővezérsége 
alatt Belgrád ellen nyomuló török hadseregnek útját 
állják, a kereszténységet és hazánkat megvédelmezzék, 
III. Calixtus pápa elrendelte, hogy az egész keresztény 
világon délben harangozzanak s e harangszóra a nép 
imára kulcsolja össze kezeit- a keresztény fegyverek 
győzelméért. Áz 1456. jul. 20-án vivott véres csatában 
a keresztény hadak a török sereget csakugyan legyőz-
ték. A győzelem hírét a pápa augusztus 6-án tudta 
meg; és meghagyta, hogy ezen győzelem emlékére déli 
harangszó mindenkorra fenntartassék. 

K^r* Helyettes felelős szerk. Valnicsek Béla. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

a természetfölötti a katholikus egyházban. 
— I r t a : Denifie Henrik. Ford . Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

9. Az egyházban le te t t igazság magya-
r áza t ában t ehá t aká r P é t e r és az ő minden-
kori u tóda i ; akár a püspökök többsége vagy 
összesége bi r ják a csal l ia ta t lanságot — mégis 
mindig maga Jézus Krisztus e csalhatatlanságnak 
benső alapja; egyedül az ő á l landósága óvja 
meg a csa lha ta t lanság képviselőjét a tévedé-
sektől. 

De hogy ki e képviselő, vagy ki nyer te 
el ezen ál landóságot , váj jon P é t e r s az ő 
mindenkor i utódai-e, vagy a püspökök több-
sége avagy összesége, az egyes-egyedül az egy-
ház isteni a lapi tó jának és l á tha t a t l an fe jének 
rendelésétől és megha tá rozásá tó l függ. Krisz-
tus mindeneset re az u tóbbi t is vá lasz to t ta 
volna ; ám mégis az elsőt válasz tot ta , mely-
ről ugy nyilt kijelentései, melyeket föntebb 
fontol tunk meg, mint a hagyomány is tanú-
ságot tesznek. 

Mert eszerint is egyedül P é t e r és u tódai 
a római pápák bi r ják a ha ta lom tel jé t s az 
egyház kormányzásához szükséges teljes ha-
ta lmat . „Azért t e t tek je lentés t az egész világ 

püspökei, m a j d egyenkint , m a j d zs ina tokba 
gyűlve, ezen apostoli széknek (melyet sz. Pé-
te r a lapi tot t ) az egyház régi szokásaihoz és 
szabályaihoz való csa t lakozásban mindenek-
előt t a vallási ügyekben felmerülő veszélyek-
ről, hogy főképen a vallás sérelmei orvosoltassanak, 
miután az semmi sérelmet nem tür el." 1) 

E z t az igazságot ezenkivül még az egy-
házról min t Krisztus testéről szóló föntebbi ha-
sonlat is bizonyit ja . Azon erő mint emii te t tük, 
mely Krisztusból , min t főből, e tes t t ag ia iba 
ömlik, a vezető és mozga tó é le ta lapja az egy-
ház egész üdvéle tének. A m e t es tnek minden 
t ag já t , az egyházhoz való viszonyához képest 
Kr isz tus a fő munkás ság ra indi t ja . Sz. Pé te r -
nek s az ő mindenkor i u tóda inak viszonya az 
egyházhoz hasonló magához Krisz tuséhoz azzal 
a külömbséggel , hogy u tóbbi t m a g á b a n véve 
előbbieket pedig helytar tó i minőségben s Krisz-
tustól való függésben illeti az meg. Nos h á t 
Krisz tus tes tének e legjelesebb része, mely a 
földön helyettese, nélkülözze kegyelmi befolyá-
sá t? El lenkezőleg; annyival bőségesebb mér-
t ékben kell az t tapasz ta ln ia , amennyivel jele-
sebb a fej a tes t egyéb részeinél. H a Kr isz tus 
helyet tesét mint titokzatos testének látható fejét nem. 
óvná meg minden tévedéstől va lamennyi e test-
nek t. i. az egyháznak ál ta lános j avá ra vonat-

l) Cone. Vatic. 1. c. c. 4. 133 

( 
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kozó rendeléseiben és cselekedeteiben. Krisz-
tus részéről a megelőző kegyelem, akkor Krisz-
tus he ly ta r tó jának tévedése kétszeresen hára-
molnék át magára Krisztusra . Először, mer t 
t i tokzatos tes tének legjelesebb tagja , a l á tha tó 
fej, nem nyerhe tné el azon kegyelem-behatást , 
mely őt állásához képest , min t az egyház legfőbb 
tanítóját megil le t i ; azután , mivel a l á tha tó fő 
tévedése az egész tes t tévedése lenne, s kö-
vetkezőleg magáé Krisztusé is, miu tán az 
apostol is Krisztusnak az egyházzal való benső 
egyesülése mia t t nem habozik az t m a g á n a k 
Krisztusnak nevezni. 2) De ezt mondan i vagy vi-
ta tn i is tenkáromlás lenne. 

Nem ötlik-e ezen elmélkedésnél is folyton 
szemeinkbe a kathol ikus egyház egyik ismer-
te tő jegye, az isteninek és emberinek, a természet-
fölöttinek és természetesnek közössége ? 

Egy halandó ember magá tó l és min t em-
ber, a tévedéseknek épen ugy kitéve, mint 
Á d á m bármely gyermeke, álljon az egyház 
élén, melynek az a czélja, hogy minden embert 
és országot túléljen és a ha landó embernek hi-
vatalos-cselekedetei a tévely ingadozása inak 
és veszélyeinek nincsenek kitéve, melyeknek 
pedig minden t i sz tán emberi a lá van vetve ! 
Hol van az alap ? Mondjá tok csak, kedves 
hal lgatóim, miért anná l erősebb az egyház, 
minél régebben áll, annál szebb, minél idősebb 
anná l fiatalabb, minél tovább t a r t ? E fogal-
mak egybekapcsolása a földi országban nem 
merő e l lenmondás? Mindenesetre . Á m az egy-
ház e tu la jdonsága inak a lapja nem a földiekben 
v a n ; az egyház, ha földi vagy emberi mű 
volna, ezekéhez hasonló sorsra ju tna szintén ; 
de mint Krisztus országa nem e világból való, 
Is tentől szállott alá a mennyből , és innen van 
vá l tozhat lansága és soha nem hervadó szép-
sége. Azonban az egyház nem csak ebben, 
hanem minden tekintetben, ami természetfölöt t i 
czélját és a hivek természetfölöt t i végczél jára 
vonatkozik, nem e világból való, hanem Isten-
től s következőleg leginkább t a n á b a n s ennek 
magyaráza tában . Az egyház mint ilyen, min-
dig és mindenüt t az isteninek és emberinek tulaj-
donságával tűnik fel s azér t a pápa csalha-
ta t l anságában is. Es valahányszor az egyház-
nak vagy tag ja inak oly ha tá soka t tu la jdoni tunk, 
melyek a t e r emte t t tehetséget egyenesen 

2) 1. Korint. 12, 12. 

felülmúlják, ezt mindig azon közösség erejénél 
fogva tesszük, mely az egyházban az isteni 
és emberi közö t t fennáll . Valamint t ehá t az 
egész egyház csupán természetfölöt t i állás-
pontból ér thető meg helyesen, ugy a pápai 
csa lha ta t lanság megitélésénél is e szempont 
az egyedül helyes és szükséges. Máskép vagy 
az igazságokat , melyeknek csalhata t lan magya-
ráza tá ró l van szó, tesszük t i sz tán természe-
tesekké ; s ez ál tal megszünte t jük természet-
fölött i rendel te tésünket , az egyháza t pedig, 
mely m á r tör ténelmi je lentőségénél fogva 
is közvet lenül- isteni a lapi tás és küldetés 
bélyegét viseli magán , t i sz tán emberi in-
t ézménynyé alacsonyi t juk le, vagy mi, nem 
pedig az egyház teszszük az embert , hacsak az 
emberek többségét is, istenné. Ami t ugyanis az 
egyház a szent Lélek segítségének, Krisztus 
megelőző kegyelmének tulajdoni t , a benne le 
t e t t k inyi la tkozta tás csa lha ta t l an magyaráza-
t á t emberi eszköz, t. i. a pápa által, azt h a 
ezen emii te t t szempontból tekint jük, az ered-
mény emberibb, habár sokszorositott erő ! — 
Igy tehá t a kathol ikus egyház a pápa csalha-
t a t l anságáró l szóló t a n á b a n még védelmezi 
azon az első beszédben tá rgya l t a laptörvényt: 
az ember függőségét az Istentől. 

10. Fogla l juk most egybe az egyháztól 
szóló föntebb kifej te t t tan t , hogy t. i. mái-
kezde tben bensőleg tökéletes volt s az igaz-
ságnak b i r tokában vala, az imént előadottal 
a pápai csa lhata t lanságról és önként következ-
nek belőlük a vatikámi zsinat szavai: „hogy szent 
P é t e r u tóda inak a Szentlélek nem azér t igér-
t e t e t t meg, hogy a sugallatából uj t an t hir-
dessenek, hanem, hogy az apostoloktól á tve t t 
k inyi la tkozta tás t vagy l i i t letéteményt a segít-
ségével szentül megőrizzék és hűen magyaráz-
zák." 3) A hi t lényege sohasem változliatik, 
még lia a m a g á b a n véve vál tozhat lan, isteni-
leg k inyi la tkozta to t t vallásügy megismerésében 
haladás is muta tkoznék . 4) 

Ám lia a pápai csa lhata t lanságot az em-
berek természetfölöt t i végczél jára s az egyház-
n a k azon czél jára való tekintet te l , hogy az 

3) A. a. o. 
4) V. ö. Zwerger herczegérsek : Was lehrt das 

allgemeine vatikanische Konzilium über die Unfehl-
barkeit des Papstes. 3. o. és Schäzler. Die päpstliche 
Unfehlbarkeit. 76. o. 
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ember t annak elnyerésére képesítse, vizsgál-
juk, akkor szükségképen következik, liogy a 
csa lha ta t lanságnak mindarra ki kell ter jeszked-
nie, ami valamikében az ember örök üdvösségére vo-
natkozik ; mer t mint m á r kezde tben megjegyez-
tük, ebben tel jes bizonyosságra van szüksé-
günk, mely minden ké tsége t kizár. Vagy t a l án 
a pápa ha t a lma az egyház j avá ra ne terjesz-
kedjék ki ennyire, holott , t e rmésze tesen füg-
gőleg Istentől , ugyanazon ha tá ra i vannak , 
mint Krisztus királyságának, aki t Dámján Péter 
az emberi nem igazi császárának nevez ? 

Azonban a pápai csa lha ta t lanságnak ezen 
az emberek s az egyház természetfölöt t i czél-
jához való viszonyából még az is következik, 
hogy a csa lha ta t lanság nem csupán a hivek 
magáné le té re szori tkozhatik, h a n e m még az 
állami tekintély a la t t álló ügyekre is ki kell 
ter jeszkednie, amennyiben azok az egyház 
hatáskörébe esnek. Az egyház ha táskörébe 
pedig annyiban esnek, amennyiben a vallással 
és erkölcscsel összefüggésben vannak . E té te l 
ezenkívül az egyháznak az á l lamhoz való vi-
szonyából is szükségképen következik, min t 
azt már utolsó beszédünkben előadtuk, vala-
mint a pápának az egyházhoz való viszonyá-
ból is. Akkor Krisz tus he ly ta r tó jának hivata la 
épen a7> admirál-hajólioz hasonl í tható , melye t 
— min t sz. Tamás m o n d j a 5) — a többi hajók-
nak tudniillik a világi ko rmányoknak , követ-
niök kell, hogy örök rendel te tésük kikötőjébe 
jussanak. H a eltévesztik szemeik elől a ten-
gernagyi hajót , azon veszélybe ju tnak , hogy 
elvesztik az irányt , el tévednek vagy ha jó törés t 
szenvednek. Az állam persze első sorban a 
polgároknak nem természet fö lö t t i végczél já t 
t a r t j a szemei előtt, ehhez h iányoznak az esz-
közei ; de mivel m a g a is a te rmészet fö löt t i 
rendnek egy része, sohasem szabad szem elöl 
tévesztenie a polgárok természetfölöt t i rendel-
tetését . Czél jának az egyház czélja alá kell 
rendel te tnie ; mer t annál magasabb czél is van 
a végez él, Is ten színről -szmre latasa, melyre 
mindnyájan hivatva vagyunk s melynek eléré-
sere egyedül az egyház képesíthet , mer t Krisz-
tus kegyelem-kincsének b i r tokában van. 

Mióta azonban a „modern á l lam" a ket-
tős morál gondola táér t lelkesül, melyek közül 
egyik a kormányzóknak, másik a kormányzot-

5) Opusc. 20, I. c. 14. 

t a k n a k szól, 6) az t hiszi egyút ta l , hogy — mi-
vel nem ismer m a g á n á l nagyobba t — minden 
cselekedetei, á l lamte t te i minden ellenőrzésen 
felül á l lanak ; következőleg az egyháznak 
ezekbe való beava tkozása az ő szemében tel-
jesen jogosu la t l annak látszik és czélját veszé-
lyezte tőnek, melyet ő köve t ; innen ered 
szemrehányása is, hogy „a jpápai csalhatatlanság 
államveszélyes. " (Folytatjuk.) 

K a s s a r é g i e g y e t e m e . 
Dr Farkas Róberttől. 

(Vége.) 

III. Károly 1713-ban értesiti a rektort, hogy mi-
vel a Kisdy által alapított és I. Lipót által megerősí-
tett kassai egyetem, a többi között azon kiváltsággal 
is fél volt ruházva, hogy az egyetem és minden hoz-
zátartozója a fölmerülhető személyi esetekben bármely 
polgári hatóság alól kivétetett s kizárólag csak a ki-
rály és az általa kinevezett bíróság joghatósága alá 
tartozott, ennélfogva a maga számára mindenkorra 
föntartva a kinevezés jogát, ezúttal a rektor által föl-
terjesztett és ajánlott Palásthy Ferenczet „pro iudice 
Universitatis Cassoviensis academico" kinevezi. 1) 

Tisztét, mint az „Annuae mondja, 1748-ig „cum 
omnium satisfactione" viselte. 

Bírói hivataloskodása ideje alatt, a tanulók ré-
széről elkövetett három nagyobb fegyelmi estről : egy 
gyilkosságról, templomtörésről, továbbá egy utczai na-
gyobb verekedésről van tudomásunk. 

Az első súlyos voltánál fogva az egyetemi bíró-
ság előzetes vizsgálata után, a maga részéről kikül-
dött képviselők jelenlétében, a polgári hatóság által 
volt letárgyalva. A második eset fölött már a kebei-
beli törvényszék tartott Ítéletet, míg a harmadik eset-
ben, a mennyiben az tanalók és városiak között folyt 
le, vegyes bíróság szerepelt. 

A gyilkosságot Ferenczffy nevü tanuló 1741-ben 
követte el, ki Kocsis Márton kassai külvárosi polgár 
egyetlen gyermekét verekedés közben megölte. A tény 
elkövetése után az egyetemi elöljáróság vizsgálta az 
ügyet, mialatt a vádlott az akadémia börtönében volt 
letartóztatva ; miért is a meggyilkolt fiu szülei azon 
sürgető folyamodással járulnak a városi magisztrátus-
hoz, hogy a gyilkos fölötti Ítélkezést a főbíró vegye 
immár kezébe s vizsgálatot tartván, azt gyilkos-
ság büntette miatt a törvény szigora szerint bün-
tesse. 2) 

Mellőzve a hosszadalmas tanúvallomásokat, a bí-
róság a következő ítéletet hozta : Tekintettel arra, 
hogy a vádlott büntetlen előéletű, a büntetés alól 
egyszerűen felmentetik, s hogy a jövőben óvatosabb 

6) V. ö. föntebb 15. o. 
') Orsz. lt. kincst. oszt. f. L 
-) Orsz. lt. Act. Jes. Gass. f. II. nr. 18. 



'132 RELIGIO. LX. évf. 1901. 

életmódot folytasson, eddigi vizsgálati fogsága bünte-
tésül fog beszámíttatni. 3) 

1742. márczius 2-án Peicsner Tódor és Szerémy 
József a rhetorikai osztáty tanulói arról vádoltattak, 
hogy a plébániai és a ferencz-rendi templomot föltör-
ték. Ez ügyben megejtett vizsgálatot az akadémiai 
biróság lebonyolítván, olyan ítéletet hozott, hogy 
tekintve a vádlottak fiatal korát, — nem bebörtönzés-
sel, hanem tíz korbácsütéssel legyenek büntetve. 4) 

A diákok legszokottabb kihágásai ez időben az 
utczai zavargások voltak, melyek verekedésekké, sőt 
valóságos harczokká fajultak : kivált mikor szervezett 
táborukkal a mesterlegények tábora állott szemben. 
Egynek az ügyét mindkét részről magáévá tette a 
többi is és kevés ünnep vagy vasárnap mult el a nél-
kül, hogy a szemlélők véres jeleneteknek tanúi ne let-
tek volna. 

Ily esetről tesz tanúságot az a hosszadalmas 
jegyzőkönyv, mely a biróság által fölvétetett a diákok 
és lakatos legények — s harmadik elemként a közi-
bük elegyedett városi hajdúk között, az 1745. év má-
jus 9-én vasárnap a Fő-utczán lefolyt viadalról ; vala-
mint a következő két napi csoportosulásaikról. 5) 

Nincs miért a bőbeszédű vallomások részleteibe 
bocsátkozni. Mint ilyen esetekben történni szokott, 
ki-ki szépítgeti magát; egyik fél a másikra tolja a sú-
lyosbító körülményeket s mennél következetlenebbek 
a vallomások, annál nehezebb a bírónak ítéletet hozni. 

Ki-ki a verekedésben való részességének arányá-
ban, több-kevesebb napig tartó karcer büntetésre lőn 
ítélve. Érdekes, hogy a főbűnös : Hedry tanuló és a 
hajdúk között a vallatás idején tótul folyt a párbeszéd. 

Palásthy Ferencznek 1748-ban bekövetkezett 
halála után, a kollégium által fölterjesztett dobai Dobay 
János, Abauj-vármegye alispánja neveztetett ki az 
egyetem akadémiai birájává. Vele történt, hogy mint- J 
egy száz hitehagyott egyén, kik királyi rendeletre tör- i 
vény elé állíttattak, Dobay által tévedésükről meggyő- i 
zetvén, az egyház kebelébe visszatértek.<i) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az „Örök imádás" apáczái — végre 

megtelepedtek a fővárosban s igy az Oltáregyesületek 
hatalmas támaszt nyernek bennük. Ismertetés végett 
közöljük e társulat szervezetét: E század közepén a 
hitetlenség oly ijjesztő módon bántotta Istent, midőn 
egymásra halmozta vétkeit s szaporította a lelkek 
megrontására szolgáló eszközeit, épen azon áldott na-
pon, melyen a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját kihir-
dették, 1854 decz. 8-án alakult meg a szűz Máriáról 
nevezett örökimádás-apáczák társulata. Czélja az isteni 

3) U. o. 
Orsz. lt. Act, Jes. Gass. f. II . nr. 19 

5) Orsz. It, Act. J . Cass. 
7) Az „Annuae univ. Cassoviensis" cz. kézirat 9748-iki föl-

jegyzése. L. mindezeket bővebben a kassai főgimnázium 1894-5-
dik és 1895-6-ik évi jelentésében közölt: „A kassai kath. főgim-
názium története" czimü munkában. 

Felség kiengesztelése a sok bántalom miatt s a vétkek 
folytán az emberiségre zuduló bajok elhárítása : en-
gesztelés a lelkekért, az által, hogy bemutatja Isten-
nek a hódolatot, az elégtételt és engesztelő áldozatot, 
melyet az isteni igazság követel ; a lelkek megjavítása 
felebarátaink javára folytatott, kitartó munkásság által. 
Az örökimádás apáczái szűz Máriával egyesülnek, őt 
követik s igy akarják hivatásuk kettős czélját elérni. 
Eletük sokoldalú : szemlélődő is, aktív is ; az ima és 
zsolozsma által Istenhez törekszik, a teljes odaadásban 
és apostoloskodásban pedig az emberekhez közeledik. 
A legméltóságosabb Oltári szentségben annyiszor és 
annyira megbántott és megvetett isteni felség kiengesz-
telését főkép ezen Oltáriszentség imádása által gyako-
rolják, mely a társaság összes templomaiban naponkint 
kitétetik, de teszik ezt Jézus Szive zsolozsmájának 
éneklésével, az önmegtagadás és bűnbánat egyéb cse-
lekedeteivel is. Embertársaink javítását pedig a buz-
galom tettei eszközlik. A zárdákban különféle helyek 
vannak, melyek a társadalom különböző rétegeinek 
felelnek meg — vannak az első áldozásra előkészítő 
iskolák minden állású fiatal leányok és a nép gyerme-
kei számára — hitelemző iskolák, melyek vagy az 
első áldozásra készítenek elő, vagy állandó iskolák a 
gyermekek és fölserdültek számára — könyvtárak, me-
lyek jó könyveket terjesztenek s igy a veszélyes ol-
vasmányoktól megóvnak — kongrégácziók, jótékony 
intézetek a jámborság s erényesség föntartásra, ápolá-
sára. A. társaság legtöbb zárdája egész éven át nyitva 
áll mindazok számára, kik oda visszavonulni óhajtanak, 
hogy magukat a hit egyes igazságaiban kiképezzék, 
valami lemondásra előkészüljenek, vagy más fontos 
okból teszik azt. Ezen az összes zárdákban fönálló 
intézményeken kivül az örökimádás apáczái különös 
szükségek szerint egyebeket is létesítettek, mint esti 
iskolákat, menedékházat a szolgálók számára, a misz-
szió telepeken árvaházakat, gyógyszertárakat, elemi 
iskolákat. A társaság a szentszék iránt föltétlen hódo-
lattal viseltetik. Anyaháza Rómában van (via dei 
Lucchesi 9.) Zárdákat alapított Olaszországban Belgi-
umban, Spanyolországban és Portugáliában, Angolor-
szágban, Irhonban, Németországban, Afrikában, Ame-
rikában és Jeruzsálemben. Az apáczák ruhája kék és 
fehér, szűz Mária szinei. Miután IX. Pius a társaságot 
három brévében approbálta, XIII . Leo azt 1883 ápril 
8-án kelt konstitucziójában végleges határozattal meg-
erősítette. A központi Oltáregyesület a társaság szá-
mára Budapesten (IX., Rákos-utcza 5. sz.) házat bérelt 
és nyilvános kápolnát rendezett be, hogy addig is, 
mig az Istenben boldogult Erzsébet királyné emlékére 
tervezett Örök Imádás-templom és zárda létesül, az 
örökimádás szent ügye az ideiglenes helyiségben ott-
honra találjon. A< kápolna az ájtatoskodó hivek szá-
mára mindennap reggel 7 órától esti fél 6 óráig nyitva 
lesz. Naponkint reggel 7 órakor szentmise. A szentmi-
sétől kezdve esti fél 6 óráig mindennap nyilvános 
szentségimádás a kitett Oltáriszentség előtt. „Aldassék 
vég nélkül és dicsőíttessék a legfölségesebb Oltári-
szentség." 
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Nyitra. Az alsóvárosi plébániatemplom felavatása. 
— Illő fénnyel és a plebániabeli "hivek örömteljes 
részvételével ment végbe múlt vasárnapon az alsóvárosi 
plébániai, egyúttal kegyesrendi templom felavatása. A 
kivül és belülről egyaránt nagyon megrongált templo-
mot a bőkezű kegyúr, Bende Imre püspök mult évi 
juliusban adta át Majer Károly helybeli épitésznek 
helyreállítás végett. Minthogy a helyreállítási munká-
latok a templom belsejében a mult hónap végén befe-
jeztettek, az alsóvárosi esperes-plebános bár kívülről a 
templomon még egy vakarást sem tettek, jónak látta a 
püspök úrtól a felavatást kérelmezni, a mire meg is 
kapta az engedélyt. Tizenháron hónapi igen lassú munka 
4itán, szükséges is volt valóban a templom felavatását 
sürgetni, nehogy az istentisztelet érdekei továbbra is 
hátrányt szenvedjenek. A felavatási ünnepély körme-
nettel kezdődött. Az apáczák templomában reggel 8 
órakor tartott sz. mise után ugyanis a hivek körme-
netbe sorakoztak, melyben résztvettek a városi képvi-
selőtestület Dr. Rudnay Sándor polgármesterrel az 
élén, az ipartestület Unzeitik József vezetése, a tűzoltó 
egylet Ronchótti József parancsnoksága alatt, továbbá 
a zenekedvelők egyletének zenekara Artmann Ede igaz-
gatóval, a kath. kőmivesegylet Jeszenszky Alajos, 
kanonok-elnökkel, a kath. legény- és betegsegélyző 
egyletek. A körmenet a zenekar játéka és ajtatos éne-
kek között érkezett meg a fölavatandó templom elé. 
I t t a nép megállott és szép rendben a Sz. László-téren 
helyezkedett el, míg a papság, a hatóságok és az egy-
letek bementek a templomba, a hol azonnal kezdetét 
vette a felavatási szertartás, melyet Dr Bobok József 
apátkanonok és a nagyobb papnevelőintézet kormány-
zója végzett fényes segédlettel. A szertartás után, mely 
körülbelül egy félórát vett igénybe, a népet is bebo-
csátották a templomba és azonnal megkezdődött az 
ünnepi nagymise, melynek kezdetét harangzugás 
jelezte. Az evangelium eléneklése után Hevera János 
s.-lelkész és az alsóvárosi plébánia adminisztrátora fel-
ment a szószékre és az alkalom jelentőségéhez mért 
nagyhatású ünnepi beszédet mondott, melyben hálával 
emlékezett meg az egyházmegye főpásztoráról, Bende 
Imre püspökről, ki fejedelmi adományával lehetővé 
tette a tágas, szép templomnak régi díszébe való vissza-
állítását. Köszönetet mondott ezenkívül Dr Rudnay 
Sándor polgármesternek, a kinek érdeklődése és befo-
lyása folytán a városi közönség nagy és igen szép 
bronzcsillárral és 4 gázlámpatartóval ajándékozta meg 
a templomot; az általános tiszteletnek örvendő és jóté-
konyságáról széles körben ismeretes Herverth család-
nak, melynek nagylelkűségéből a templom 3 oltárlám-
pát és 8 diszes gyertyatartót kapott, nemkülömben 
Faschier Ferenczné úrnőnek a főoltárt és a főpapi 
stallumot díszítő szép nagy szőnyegekért, Sarlay Ádám 
urnák és Zavadil kisasszonynak, az előbbi 12 gyertya-
tartót a templom oldalfalaira, Zavadil kisasszony pedig 
diszes csengetyűhuzót ajándékozott. Délben az alsóvá-
rosi esperes-plebános urnái 30 terítékű ebéd volt, 
melyre hivatalossak voltak a szertartást végző apátka-
nonok és a segédkező papság, a polgármester és a 

városi tanács és még több vendég. — A mi a meg-
újított templomot illeti, az a közönségnek általában 
tetszik, a mi természetes is, mert maga a tem-
plom a barokk stylü építkezésnek egyik kitűnően si-
került alkotása. A tisztaság, mely a megújítás követ-
keztében a magas és tágas templom hatalmas arányú 
falain és ékítményein elömlik, feltünteti és szembetű-
nővé teszi az építkezési stylnak összes szépségeit : a 
remekül faragott oszlopfejeket, a pompás márvány-
imitaczió tökélyét a főoltár remek arányait és azt a 
gazdag ornamentikát, melyet az összes oltárok építé-
sével, pazar fényűzéssel alkalmaztak, melyből azonban 
a por, az aranyozás kopottsága és az oltárképek 
színeinek bágyadtsága miatt a megújítás előtt alig 
lehetett valamit kivenni. Az oltárok megújítása általá-
ban igen jól sikerült, az aranyozás mindenütt szép és 
a képek oly tiszták, élénkek és fényesek, mintha most 
kerültek volna ki a festő ecsetje alól. Igen jóknak 
látszanak a vasrámás ablakok és praktikusan van 
átalakítva az elotornácz, melyet üvegajtó választ el a 
hajótól, úgyszintén a karzatra vezető feljárat, melyhez 
most a templomból vezet egy ajtó. — Ezen, nagyon 
rövidre szabott ismertetés után még csak annak a kí-
vánságunknak adunk kifejezést, hogy az alsó-városi 
esperes plébános úrra, a ki hosszas betegeskedése 
alatt is fáradhatatlan buzgósággal törődött és utánna 
jár t a helyreállításnak, a míg azt szerencsésen nyélbe 
nem ütötte, szálljon le első áldásként a megújított 
templomból: egészségének teljes visszatérése. 

Róma. Misszionáriusok hamvai. — Sydneyben a 
napokban nagy ünnepségek kíséretében szállították át 
Ausztrália első apostolainak hamvait, hogy az újonnan 
épült, gyönyörű székesegyházban elhelyezzék. A menet-
ben óriási tömeg vett részt : férfiak, nők, gyermekek 
vegyest s a hamvakat szállító kocsit nyolcz ló húzta. 
A négy misszionárius nevei kiknek hamvait szállítot-
ták, a következők: Polding, Sydney első herczeg 
érseke. Meghalt 1877-ben 85 éves korában. Terry, a 
szegények atyja, meghalt 1882-ben 74 éves korában, 
M'Encroe, archidiakonus, meghalt 1868-ban 78 éve£ 
korában és végre Power Dániel, pöenitencziárius, meg-
halt 1830-ban 40 éves korában. 

A négy misszionáriusnak hozzátartozói is résztvet-
tek a menetben, melynek tartama alatt a kocsiközle-
kedést beszüntették. A kormány egyik katholikus 
ministere által képviseltette magát. 

A székesegyházban a bibornok lépett a szószékre 
s gyönyörű beszédet tartott a néphez. Szépen ecsetelte, 
mily nehéz viszonyok közt kezdte meg a négy misszio-
nárius apostoli működését, micsoda életveszélylyel 
kellett megküzdeniök s ennek daczára is mennyire 
megfeleltek hivatásuknak, a legbuzgóbban terjesztvén 
a katholikus vallást. „A mag — fejezte be beszédet a 
főpap — melyet ők könnyek között hintettek szét, 
kicsirázott s mi már békességben s örömmel ara-
tunk . . .u v . 
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KATH. NEVELÉS- és TANITASUGY. 
A katholikus tanítók nagygyűlése. 

A magyar katholikus tanítók országos bizottsága 
f'. hó 22-én tartotta szokásos évi nagygyűlését. A gyű-
lést ünnepélyes „Veni Sancte" előzte meg. A szent 
misét papi segédlettel Steinberger Ferencz dr nagy-
váradi apátkanonok mutatta be a Jézus Szent Szive 
templomában. Mise után a résztvevők a Szent-István-
Társulat dísztermébe vonultak, hol d. e. 10 óra után 
kezdetét vette a nagygyűlés, melyen egyházi részről 
Steinberger kanonok, világi részről Ember Károly 
tanitónőképzőintézeti tanár elnököltek. A hallgatóságot 
katholikus tanférfiak, tanitóképzőintézeti igazgatók és 
tanárok, népiskolai tanítók és tanítónők alkották. Fő-
városiak, vidékeiek vegyesen. 

Többek közt ott voltak : Krízsán Mihály a köz-
ponti papnevelő aligazgatója, Ember János fővárosi 
kir. segédtanfelügyelő, Zelliger Vilmos dr7 Karácsony 
Imre dr (Peér), Weszely Ödön dr, Guzsvenitz Vilmos 
(Esztergom), Gallér Kristóf (Szeged), Keményffy K. 
Dániel (Esztergom), Győrffy János, Szokoly István, 
Sámborovszky Rezső (Nagyvárad), Gubicza Lajos 
(Veszprém), Miklovics Pál (Sasvár), Laszczik Gyula 
(Előszállás), Orsovszky Gyula (Nyíregyháza), Stefcsek 
János (Rózsahegy), Székety Lajos (Békés-Gyula), Fodor 
Imre (Vácz), Csiszár Ida, Vécsi Ágoston (Tisza-Roff), 
Herder Károly (Nagy-Hantos). Ravasz Lajos (Puszta-
kiirth), Kizsol Anna, Urbányi József (Szent-Endre), 
Ivanits Lajos (Gúta), Bobory János (Monor), Ujlaky 
Géza (Győr), Váczy István, stb. 

A gyűlést Steinberger dr kanonok szépen szár-
n3^aló beszéde nyitotta meg. 

Jézus szent Szivének templomából jöttünk ide. 
Jézus a mi eszményképünk, tanítómesterünk. Tőle olyat 
tanulunk, amire meg nem tanít az emberi bölcseség, 
de, amire nagyobb szükség van, mint minden más 
bölcseségre : mindenkivel szemben — érdek nélkül — 
szeretetet gyakorolni. A szeretet szenvedéssel jár. 
Amely sziv nem tud szenvedni, az nem is szeret. 

A tanító a gyermek szemében eszménykép. Hogy 
igazi eszménykép lehessen, sokat kell a tanítónak Jézus 
iskolájába eljárni. A gyermeknek nagyobb hasznára 
lesz az életben az erős lélek, a nemes sziv, mint a 
betűvetés, vagy a számolni tudás. Ámde a tanítónak 
karaktert csak a saját karakterével lehet képezni. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd elhangzása után 
elnök napirend előtt reflektál a tanítók országvs bizott-
sága közelebbről tartott ülésén elhangzottakra a tanító-
testületeket illetőleg. Az országos bizottság tudvalevőleg 
oly irányban foglalt állást, hogy a felekezeti tanítókra 
nézve az általános tanító-egyesületekbe leendő belépés 
kötelezővé tétessék. Elnök ez ellen a minden alkot-
mányos szabadsággal ellenkező határozat ellen általá-
nos helyeslés közben tiltakozik. Sajnálattal tudatja 
továbbá az elnök dr Hornig Károly báró veszprémi 
püspöknek a védnökségről történt lemondását. Egyben 
indítványozza Vaszary herczegprimás és Hornig püspök 

távirati üdvözlését, mihez a nag3Tgyűlés élénk éljenzés-
közben hozzájárul. 

A tárgysorozat első pontja Döbrössy Alajos tb . 
kanonok, pécsi tanitóképezdei igazgatónak : A katholi-
kus tanitóképző-intézeti rendszabályok és képesítő vizs-
gálatok szabályzata cz. elaborátuma volt, melyet 
Guzsvenitz Vilmos olvasott fel. 

A katholikus tanitóképzöket hármas iránynak kell 
jellemeznie, hazafias iránynak, erkölcsi jellegnek és 
szakképzésnek. Hazafias irányra nézve kiálljuk a ver-
senyt az államiakkal, az erkölcsi jellegre nézve fölül-
múljuk őket, a szakjellegre nézve meg kell őket előz-
nünk. Javasolja, hogy az előkészített tervezetet részletes-
kidolgozás végett a tanítóképző intézeti szakosztályhoz 
tegyék át s az végmegállapodását a katholikus tanügyi 
tanács elé terjeszsze. 

E kérdés élénk vitát provokált, melyben részt 
vettek : 

Barabás György, Karácsony Imre dr, Ember Károly,. 
Gallér Kristóf s többen. Elnök az előadónak köszöne-
tet mond s az átutaló javaslatot elfogadottnak jelzi, 

Ujlaky Géza (Győr) : A katholikus népiskolákkal 
kapcsolatos gazdasági (ismétlő) iskolák tervezete és-
azok tanterve czimen olvasott fel alapos készültséggel, 
sok szaktudással. 

A kérdéshez kimerítően Ember Károly szólott, mire 
előadó javaslatait a nagygyűlés elfogadta. 

Barabás György sárvári igazgató-tanító talpraesett, 
kiváló gyakorlati értékű felolvasásában a kántortanítók 
osztozkodási ügyét fejtegette. Javaslatait egyhangúlag,, 
nagy tetszéssel elfogadták. 

A tárgysorozat következő pontja Dreisziger Ferencz. 
előadása volt. „Az elhalt tanítók özvegyeinek ^félévi 
jutaléka" czimmel. 

Titkári és pénztárosi jelentések felolvasása után 
indítványok következtek. Ember Károly előterjeszti az. 
érsekujvár-vidéki római katholikus tanító-egylet kérel-
mét a tanítói járandóságok pontos behajtása tekinte-
tében. Számborovszky Rezső elnöki titkár a magyar 
katholikus tanítók országos bizottsága részére kiesz-
köziendő bélyegilleték és portomentesség tárgj^ában 
terjesztett elő indítványt, melyet a nagygyűlés általános 
helyesléssel fogadott. 

Ember Károly indítványára Steinberger elnök 
beszéde jegyzőkönyvbe vétetik. 

A nagygyűlés egyúttal megválasztotta a katholi-
kus tanügyi tanács 25 tagját ujabb öt évre, kik a 
következők : Walter Gyula dr, Csávolszky József püs-
pök, Gergely József, Karácsony Imre dr, Számord 
Ignácz, Zelliger Vilmos dr, Barabás György, Bertalan 
Vincze, Fejes János, Gubicza Lajos, Petrovácz József, 
Röhn Nándor, Tóth Géza, Győrffy János, Ujlaky Géza, 
Szokoly István, Erdődy János, Szőke Sándor, AVeszely 
Ödön dr, Döbrössy Alajos, Gallér Kristóf, Guzsve-
nitz Vilmos, Haller József, Schultz Imre, Karácsony 
József. 

Hivatalból tagjai a tisztikar és az összes egyház-
megyei főtanfelügyelők. 

A nagygyűlés ezután elnök éltetésével feloszlottá 
Utána bankét volt a „Fehér lóban." 
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I R O D A L O M . 

Népimakönyv árvák javára. 
Most hagyta el a pécsi lyceumi nyomdát az érde-

mes regölyi plébános, pápai káplán, Szcmenyei Mihály-
nak legújabb kiadványa, *) melyet a szerző drága ma-
gyar hazánk jubileumi évének, a pogány magyarok 
kilencz százados megtérésének utóhangjaképen és annak 
emlékére kiad, méltóságos és főtiszt. Hetyey Sámuel 
pécsi püspök ur kegyes pártfogása mellett. 

A szép, tisztán, olvashatóan nyomott imakönyv 
407 oldalra terjed és 11 részre oszlik. Az I. részben, 
Szt. József tisztelete, a II., III., IV., Y., VI., részben 
pedig az fogtaltatik, amit a hivők lelki szükséglete 
naponkint imákban megkiván. — A VII. rész különö-
sen a munkások, iparosok imáit tartalmazza. — Van 
itt korunk főbaja : a szoczializmus ellen is ima. A VIII. 
részben egyes különös tiszteletben részesülő szentek-
hez vannak imák, igy három szt. Antalhoz is. — A 
IX. részbeu alkalmi imák vannak ; a X. rész a betegek-
ről és purgatoriumbeli lelkekről szól. A XI. rész vegyes, 
melyekben hazafiasmák, felajánlások, a káromkodók 
fogadalmi fohászai vannak. — Végül közli szt. József 
folytonos tisztelői társulatának szabályait, melynek 
immár Magyarországon huszonöt ezer tagja van. A 
könyv 17 énekkel végződik. — E szép képekkel 
díszített, bőtartalma, praktikus ós olcsó imakönyvet a 
hivő népnek bátran lehet ajánlani. Kapható a szerző-
nél (Regölyben, Tolnám.) kötve egész vászonban 2 
korona 20 fillérért. 

— A Franklin-Társulat nemzeti irodalmunk összes 
•elhunyt nagyjainak munkáit egyöntetű, diszes kiadásban 
készül a magyar nemzet kezébe adni ; egyöntetűen, 
díszesen és olcsón, 55 csinosan kötött, könnyen kezel-
hető kötetben. 

Balassától és Zrinyitől Arany Jánosig mindent 
magában foglal ez a kiadás, a mit költői irodalmunk 
maradandó becsüt fölmutathat. De nemcsak költőink 
munkáit: Széchenyi István, Deák Ferencz, Kossuth 
Lajos, Kemény Zsigmond munkáinak legjavát is. A 
„Magyar Remekíróku tehát nagy költőink és iróink 
olyan kiadása lesz, a milyenre évtizedek óta vár a 
magyar nemzet és arra való, hogy olvassák, mert el-
hagyja azt, a mi másod- vagy harmadrangú, avagy a 
mi csupán a tudós kutatót érdekli. 

A régibb írók műveit irodalmi értékeikhez és 
irodalomtörténeti jelentőségükhöz mért megválogatás-
ban, az újkori irók (nevezetesen Arany, Vörösmarty 
Petőfi, Tompa, Garay, Bajza, Czuczor, Vajda, Arany 
László, Szigligeti, Madách, Reviczky, Csiky) műveit 
lehetőleg teljességükben, mindenesetre főműveikkel 
fogja felölelni. 

A Franklin-Társulat, mint e korszakos irodalmi 

*) A kővetkező czim alatt : Szent József t isztelete . Iparo-
sok, kézművesek, munkások Nép-Imalcönyve. Reggeli, esti, szent-
miseimák. Szent József, a szent család, Jézus legszentebb szive, 
és szűz Mária szeplőtelen szive társulatának imagyakorlatai, s 
•egyéb a lelki élethez szükséges könyörgések, fohászok és bucsu-
imák stb. I(r. kiadás. Pécsett , piisp. lyc. nyomda. 1901. 16-r. 415 

vállalat kiadója, ezzel a vállalatával nagy meglepetést 
szerez a nemzetnek. Evek óta készül rá ; egymás után 
szerezte meg terve kiviteléhez jeles iróink munkáinak 
kiadói jogát s most, hogy Arany János művei is tu-
lajdonává lettek, siet annak megvalósításával s 55 
tekintélyes szép kötetben egyesiti nemzetünk szellemi 
munkássága legjavának summáját, azzal a nagy gon-
dossággal, melyet az ilyen tekintélyes vállalat megkö-
vetel. Ezért az egyes irók munkáit leghivatottabjaink 
rendezik sajtó alá s látják el életrajzzal. Elükön Gyulai 
Pál, Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, Kossuth Ferencz, 
Eötvös Károly, Rákosi Jenő, Lévay József, Vadnay 
Károly, Heinrich Gusztáv, Riedl Frigyes, Babies 
Ferencz stb. 

Az eszme, mely a kiadó társulatot e nagyjelentő-
ségű vállalat közrebocsátásánál vezérli, az, hogy lehe-
tővé tegye minden családnak a magyar nemzet jeles 
és remek Íróinak megszerzését, ép ugy, a hogy a mű-
velt külföldön is a legszegényebb jövedelmű család is 
legelső sorban a nemzeti classikusok birtokába jut. 

A kiadó Franklin-Társulat e nagy vállalat részle-
tes programmját őszszel fogja közzétenni és ugyanak-
kor a kiadást megindítani. Kötelességének tart ja azon-
ban már most — a közönség saját érdekében — a 
figyelmet e korszakos vállalatra fölhívni, hogy megté-
vesztések ellen megóvja. A hírlapokban ugyanis né-
hány nap óta „Képes remekírók könyvtára" czim 
alatt egy vállalat hirdettetik, melynek czime félreérté-
sekre adhat alkalmat. Ily félreértések vagy megtévesz-
tések kikerülése végett hangsúlyozni szükséges, hogy 
a magyar remekírók gyűjteménye kizárólag és csakis ft 
Franklin-Társulat kiadásában jelenhetik meg, mivel ez 
a társulat ez idő szerint a nagy magyar irók kiadási 
jogainak kizárólagos tulajdonosa. 

VEGYESEK. 
— Kinai püspök Európában. A madaurai püspök, 

a hupéi (Kína) apostoli vikárius európai útjában Bécsbe 
érkezvén, ott a ferencziek kolostorában szállott meg. 
Carlassare püspök, aki harminczegy esztendő óta ter-
jeszti Kínában Jézus tanítását, az olaszországi Vicen-
zában született 1844-ben s egész fiatal korában lépett 
a francziskánus-rendbe. Tizenhét esztendő óta Kínában 
püspöki méltóságot visel. A hires misszionárius hatal-
mas megjelenésű ember, teljes férfiúi erőben. Sötét-
barana arczát hosszú, csaknem vállára omló haj s dus 
körszakái övezi. Németül csak törve beszél, legszíve-
sebben anyanyelvén, olaszul beszél. A kinai boxer-
mozgalom minden veszedelmét végigszenvedte, de 
helyén hősiesen kitartott mindaddig, amíg a fölkelés 
végot nem ért és püspöki székét csak akkor hagyta el, 
hogy Európába utazzék, amikor a fenyegető veszede-
lem már jóformán megszűnt. Carlassare püspök néhány 
napig még-Bécsben marad, onnan Budapestre jön, majd 
Olaszországba utazik s onnan tér vissza Kinába. 

— Fra Beata Angelico. Párisból irja tudósítónk, 
hogy a nagy meleg daczára is rendkívül előkelő kö-
zönség hallgatta végig Pater Clerissac előadását, ame-
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lyet a tudós dominikánus Fra Angelico da Frisoleról 
és a természet fölöttiről a művészetben czimen tartott. 
A belépti dijakat jótékony czélra szánták. Az előadó 
— mint emiitettük — maga is domokos-rendü szerze-
tes és Fra Angelico is ehhez a szerzethez tartozott. 
Talán épp ezért volt lehetséges, hogy Pater Clérissac 
oly mélyen tudott behatolni Fra Angelico ideális gon-
dolatvilágába, tiszta, igaz vallásosságába. A „megbol-
dogult" mester művészete lényegében nem volt más, 
minthogy sikerült neki „a szentek belső életét azok 
külső formájában felfoghatóvá tenni." A firenzei San 
Marco kolostor örök forrása a kereszténység földöntúli 
eredetének, örök tanuja az élet és művészet idealiz-
musának. A mennybéli jelenések, ugy ahogy Fra 
Angelico megörökitette őket, művészetükben teljesek, 
tartásukban harmonikusak. Az Istennek szentelt életnek 
csak egyes pillanatai, önfeledt elmélyedései, tapasztala-
tok, élemények. Lelke a liturgián és a szerzetesi foga-
dalmakban uj táplálékra tett szert s szűzi fantáziája 
szárnyra kapott a kolostor szük falai között. Ha a mu-
zeumokat elnevezik a művészet fogházainak, a kolos-
torok örökké megmaradnak a művészet kertjeinek, a 
tiszta idealizmus melegházainak. Ha Angelicoból hiány-
zik is a természet oly alapos ismerete, amelylyel 
Gionardo elragadta a világot, ha nincs is meg benne 
egy Raffaelnek megtisztult szenvedélye, helyette meg 
volt benne a legmélyebb szeretet, a leggyermekibb 
ragaszkodás. A keresztény ideálhoz kivüle csak aqui-
noi szent Tamás emelkedett oly közel, akivel együtt 
küzdöttek az igazságért, amelyben boldogságukat 
keresték. 

— A győri püspöki javak átvételi munkálatai 
befejezést nyertek s azokat f. hó 24-én, szombaton 
irta alá a kiküldött bizottság. Az eredmény a hagya-
tékra nézve kedvező, a mennyiben nemcsak a legatu-
mok nyernek fedezetet, hanem még az örökösökül ki-
jelölt egyházmegyei intézetek is részesülnek a hagya-
tékból. 

— A kinai magyar Mária templomra áldoztak : 
Lindenmayer Ferencz nyug. plébános 14 intentióval 
14 koronát, Sz. F. R. 10 intenczióval 10 koronát, S. 
M. Budapestről 10 koronát, özv. Fasching Istvánné 
Szombathely 4 koronát, Kolossá Anna Szombathetyről 
1 koronát, Strass Adolf, pleb. Yas-Vörösvár 5 koronát 
Összesen 44 korona. Hozzáadva a 20 kor. 48 f. kész-
pénzhez a főösszeg 64 kor. 48 f., a 'tak. pénztárba téve 
ezen felül 1047 kor. 29 f. Az Isten fizesse meg ! Illés 
Ferencz, kanonok. 

— Uralkodók postája. A párisi Matin érdekes 
statisztikát közöl arról, hogy Európa uralkodói hány 
levelet kapnak naponkint. Első helyen a pápát említi, 
kinek naponkint 22,700 levelet visz a posta. A vatikán 
irodáiban negyven hivatalnoknak egyéb dolga nincsen, 
mint hogy a pápa levelezését átnézze. A világi ural-
kodók közül Edvárd király kapja a legtöbbet ; 3000 
újságot és 1000 levelet. Legkevesebbet Vilma királynő, 

; akinek mindössze csak ötven levél megy. A mi kirá-
lyunk kezeibe naponkint háromszáz levél jut, Vilmos 
császáréba pedig 600, ki leveleit mind maga olvassa, 
sőt a válaszokat is átnézi. Sz. 

— „Törvény," mely romlást okoz. Népgyűlés 
volt, népes és lelkes, szent István király napján, Alsó-
Bogodon, Zalamegyében. A szónokok egyike, Révész 
István dunakeszi plébános ezt a képet festette a vég-
zetes „törvény" által okozott romlásról : A milliókba 
kerülő uj anyakönyvezés törvényénél — sokkal veszé-
lyesebb, ugyanaz a vallás, jobban mondva a vallásta-
lanság szabad gyakorlásáról szóló törvény, mert ez 
mindennek inkább kedvez, csak a vallásnak nem. 
Mily iszonyú változás! Az a szent István, kinek jobb-
ját ma körülhordozzák a fővárosban, törvényben ki-
mondotta, hogy a szeut hitnek elsőségét adunk, ma 
pedig a törvény lázitja a népet saját vallása, saját 
egyháza ellen. És meg is látszik ennek a törvénynek 
gyümölcse, mert ma már 20 ezer hitehagyott van, kik 
nem tartoznak semmiféle valláshoz sem ; aztán 1898-
ban keresztény szülők 4 ezer gyermeket hagytak meg 
kereszteletlenül, 1899-ben pedig már 15 ezer gyermek 
nem részesült keresztségben. 

— A Budapesti Központi Oltár-Egyesület az 
őrgróf Pallavicini-család örömünnepe alkalmából szerdán, 
f. t ó 28-án délelőtt 10 órakor a Mária Reparatrix-
apáczák rákos-utczai Örökimádás kápolnájában, szent-
misékkel kapcsolatos szentségimádást tart. A szentmi-
séket a Budapesti Központi Oltár-Egyesület igazgatói 
fogják egymásután mondani. Az ájtatosságra előre is 
felhivjuk az Oltár-Egyesület választmányának, terjesz-
tőnőinek és tagjainak érdeklődését. 

— Osnabrück nevezetességei. A német katholi-
kus nagygyűlés lefolyásának helye, Osnabrück törté-
nelmi nevezetességekben gazdag város, melyet már 
csak tiszteletreméltó tradicziói is érdemesítettek a 
németországi katholikus intelligenczia méltó fogadására. 
Itt, a hajdani szászföldön verte meg Nagy Károly a 
frankok fejedelme, három napig tartó elkeseredett küz-
delem után 783-ban Wittekindet, a szászok fejedelmét 
ós győzelmének tudvalevőleg a pogány szászok meg-
térése járt nyomában. I t t kötötték meg 1648-ban a 
hires westfáliai békét, Osnabrückben született Justus 
Möser, a nagynevű német publiczista és historikus, de 
itt végezte középiskolai tanulmányait, itt folytatott 
ügyvédi gyakorlatot a német katholikusok áldott em-
lékű, örökké felejthetetlen vezére : Windhorst Lajos is. 
A város 53,000 főnyi lakosságának csak egynegyed 
része katholikus ugyan, ezek azonban minden tőlük 
telhetőt elkövetnek a gyűlés tekintélyének emelésére. 
— Megemlítjük itt egyúttal azt is, hogy a württem-
bergi katholikus tanítók Ravensburyban, a mansfeldi 
hegyi és tavi vidék katholikusai Sängerhausenben 
(Merseburg), a felső-pfalziak Waldsassenben a hét folya-
mán tartottak gyűléseket, ugyancsak a napokban ülte 
meg 50 éves jubileumát fényes ünnepségek közt a 
koblenzi katholikus legényegylet is. A regensburgi czeczi-
liánus kongreszszusról szintén közöltünk tudósítást. 
Ennyire sokoldalú és ügybuzgó német hittestvéreink 
tevékenysége ! 

Helyettes felelős szerk. Valnicseli Béla. ^srJËt 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Bre^'nay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemeny 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 
I I A T V A X A I )I K 

Budapesten, augusztus 31. 18. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y O I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... JSÍos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertiniu*." 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A magyar Benedek-rendiek 900 évi jubileuma. — Egyházi beszéd Szent Is tván első apostoli 
királyunk áldott emlékének szentelve. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Amerikái katholikus testvéreink köréből. — N y i t r a-
B a j n a : A magyar iskolatestvérekről. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. & katholikus tanitók segélyalapjának közgyűlése. 

— Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

A magyar Benedek-rendiek 900 évi jubileuma. 
Csendben, világi zaj nélkül, a mint szer-

zetesekhez illik, és szent egyszerűségben, mint 
valami nagy lelki szentgyakorlatot, rèndi 
nagy káptalannal kapcsolatosan ünnepelte 
meg f. hó 25-én Pannonhalmán szent Benedek 
fiainak magyar része a pannonhalmi főapátság 
s ezzel a magyar Benedek-rend megalapításá-
nak kilenczszázados évfordulóját. 

A szerzetesi visszavonnltságban tar to t t 
ünnep azonban mégis országos ünnep volt a 
szó szoros értelmében. Jelen volt azonban ott lé-
lekben minden magyar hazafi, a ki tudja, hogy 
szent István királynak Magyarország vallás-
erkölcsi és állami megalapításában a szent-
Benedek-rend tanácsadója, jobbkeze, mindene 
volt. 

Mi katliolikusok, különösen, hálás kegye-
lettel csókoljuk meg, e fenséges jubileum al-
kalmából, szent István látható csodatevő 
jobbja mellett azt a láthatat lan segitő kezet, 
mely nemzetünk szent apostolának oly buz-
gón segített megalapítani azt a „nemzeti 
nagylétet," melyről Vörösmartynk látnoki lelke 
beszél, s melyet, hajh, a mohácsi ret tenetes 

vérvesztés és összeroskadás óta nem voltunk 
még képesek visszaállítani. 

Szent István, sőt már Árpád örökségét, 
magát a haza földjét is, újból veszedelem 
fenyegeti. Keletről, Nyugatról uj, nem magyar 
honfoglalás indult útra. Hogy mennyire haladt 
már, mutat j a a statisztika. Az anyaföldön 
kivül a nemzet legszentebb javai is legújabban 
már prédasorba kerültek. Minden vallás szabad-
ságának leple alat t a teljes vallástalanság kezdi 
nemzetünk őrlelkét, az ő ősi keresztény 
erkölcsös jellemét, marczangolni és széttépni. 

Magyarországot anyagilag, erkölcsileg kell 
tehát újjáteremteni. Szent István király korá-
nak apostoli és honalapító munkájára van 
újra szükség. Vissza kell hódítani a magyart 
Istenhez, az ő egy üdvözítő szent vallásához, 
és az Isten áldásától kisért termékeny egyéni 
és térsadalmi munkához. Ez óriás feladatból 
szent-Benedek-rendjére tetemes rész esik. Jöj-
jön ez az apostoli rend fel az ország szivébe és 
segítsen, nagy arányokban, istenfélőbb és 
alkotó munkásságban buzgóbb, fáradhatat lan 
magyar intelligencziát nevelni! 

Kruesz, Vaszary, Fehér : e három csillag 
jelöli a magyar benczések uj apostoli munká-
jának gondoviseléses út ját . Haladjanak előre, 
bát ran és elszántan ! a*'* 
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E g y h á z i beszéd 
S Z E N T I S T Y Ä N 

első apostoli királyunk 
áldott e m l é k é n e k szentelve.*) 

Emlékezete áldásban lesz mindörökké ! 
Maik. I. 3. 7. 

Miért tagadnám, én e szószékre szent 
megilletődéssel léptem fel. Mintha hevesebben 
dobogna szivem; mintha magasabb érzelmek-
től feszülne keblem! — Oh. ki is tudna érzé-
ketlenül maradni e szent napon, midőn szerte 
e szép hazában, de legkivált itt, az ország 
szivében, a fővárosban, — egy egész világ 
előtt, annyi diszszel, lelkesedéssel, annyi ke-
gyelettel és szeretettel rója le nemzetünk a 
hála és tisztelet adóját a szent király iránt, 
akinek emlékezete áldásban lesz mindörökké ! 

Ah, szent István dicső alakja, aminőt 
csak ri tkán hoznak felszinre a századok, a 
szentség glóriájával övezve egy ezredéves 
mult homályából is mint tündöklő csillag ra-
gyog felénk erényeinek, keresztény és hazafias 
érdemeinek bájos fényében. — Láttára , oh 
hogyne hevülne szivünk, a jóra, szépre, szent 
érzelmekre hogyne buzdulna lelkünk? 

Ne is rójjon meg érte senki, ha e szent, 
e nagy nemzeti ünnepen nem a rideg ész 
büszke szárnyalását, hanem lelkem vonzalmát 
követem csupán és szivem legmelegebb érzel-
mével oda forditom tekintetemet — és a tie-
teket is, drága jó hivek, — a magyarok tün-
döklő csillagára, a nagy apostolra, a dicső 
keresztény hősre, a magyar királyság bölcs 
megalkotójára, nemzetünk legnagyobb jótevő-
jére, védszentjére : szent István királyra, aki-
nek emlékezete áldásban lesz mindörökké ! 

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga ? 
Hol vagy István királz? . . . 

* 
* * 

Ott ül, — mintha látnám, — ott ül atyái-
nak fejedelmi székén a keresztény daliás ifjú 
levente, akinek kezébe immár millióknak sorsa 
van letéve. — Arcza komoly, elméje mély 
gondolatokba van elmerülve. Szeretett népe 
lelkiüdvének, boldogságának, szép hazája örök 

*) A budavári koronázó templomban 1901. aug. 
20-án elmondta : Dr Szentgyörgyi Jordán Károly apori 
cz. apát, pápa ő szentsége udvari káplánja, zsinati vizs-
gáló, szaniszlói plébános. 

fönmaradásának nehéz gondjával küzd Krisz-
tusért hevülő szivében ! — Lelke előtt elvonul-
nak a mult emlékei. A hunokat, avarokat, kik 
szintén it t laktak egykoron, mily hamar el-
sodorta e föld szinéről az idők ár ja! — Majd 
hallja a próféta szavát : „A nemzet és ország, 
mely nem szolgál neked, elvész; és a pogá-
nyok pusztulással puszti t tatnak el" ; x) és 
hallja az Üdvözitő intelmét: „Mit használ az 
embernek, lia az egész világot megnyeri is, 
lelkének pedig kárát vallja". 2) És mikor 
felemelvén szemét, végig já r ta t ja tekintetét 
országán és látja, hogy a magyar népnek 
nincs kedvesebb foglalkozása, mint a harcz 
és háború, hogy fegyverét dulva-győzve hor-
dozza szerte s rablókalandjaival valóságos 
istenostora legyen a szomszéd népeknek; és 
mikor látja, hogy népe éles elméjét, nemes 
szivét, magasra törő lelkét, büszke, szilárd 
jellemét, mint homályositja el a pogánj" bar 
bona, mint akadályozza a nemesebb és dicsőbb 
czélok elérésében: oh, akkor ugy fáj a lelke, 
ugy elszorul a szive! — Ámde csak egy 
perezre; mert ime, a másik pillanatban ott 
legelteti már szemét a jó Istenen, aki ugy 
szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát 
adá, hogy minden, aki őbenne hisz, el ne 
vesszen, hanem őrök élete legyen" ; 3) és ott 
legelteti szemét az ur Jézus Krisztuson, aki 
hogy üdvözitse és boldogitsa az embert, meg-
halt a keresztfán! 

Es ettől eltűnik a ború homlokáról ; akarat-
ereje felbuzdul, lelke szent elhatározásra gyúl! 
Az már lelke minden gondolata, az már szive 
minden dobbanása, hogy népét kiragadja a 
pogányság sorvasztó karjából, bevezesse a 
keresztény hit biztos révébe a katholikus 
egyház kebelébe, hogy oda helyezze az Ur 
Jézus Krisztus lábai elé, az ő keresztjének 
ótalma alá, — hogy megnyerje a keresztény 
polgárosodásnak s ezáltal állandó és nyugodt 
otthont biztositson a magyarnak azon a drága 
földön, melyet atyái oly nagy küzdelmek árán 
hóditottak meg ! 

Oh, hála neked, ifjú fejedelem, e dicső 
elhatározásodért! Te ol}̂  megingathatatlan 
alapra készülsz állitaani nemzeted, melyen ha 
hiven megmarad, élete örökre biztositva van. 

1) Izaiás 60, 12. 
2) Máté 16, 26. 
3) Ján. 3, 16. 
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Te sziklára akarod épiteni a magyarok hazá-
ját, a keresztény hit sziklájára, melyen az 
Ur Jézus jövendölése szerint a pokol kapui 
sem vehetnek erőt soha! 4) — Nincs, nincs is 
másban senkiben üdvösség sem egyesek, sem 
nemzetek számára, sem ezen, sem a másvilá-
gon, hanem csak az Ur Jézus Krisztusban, 5) 
aki sohasem változik, aki „ugyanaz tegnap, 
ma és mindörökké!" 6) — 

De meggondoltad-e, oh iíju fejedelem, 
mily nagy és nehéz munkára vállalkoztál ? 
Meggondoltad-e, hogy néped mily büszke, 
mily szilaj ? — Igen, te meggondoltad és bát-
ran elszántad magadat . Hiszen ott visszhang-
zik szivedben a nemzetek nagy apostolának 
szava : „Mindent megtehetek az által, ki en-
gem megerősit". 7) És azért nincs már semmi 
ami csak egy perezre is visszatartsa őt. A I 
nép, a haza üdve, Is ten dicsősége ki-
vánja ezt ! 

És ő leszáll fejedelmi trónjáról , hogy 
hozzá fogjon a térítés nagy munkájához. Pa-
pokat hozat az országba, ö) hogy oktassák a 
népet a keresztény hi t re; rendeletet bocsát 
ki, 9) kéri népét, hogy hagyjanak fel a po-
gány vallás gyakorlásával s fogadják szivesen 
a hirdetendő evangéliumot. Sőt mi több, mint 
egy igazi apostol ő maga is a téritők sorába 
lép s kezében az Ur Jézus Krisztus szent 
keresztjével bejár ja az ország minden részét, 
fáradhatat lan buzgósággal hirdetvén az üdv 
t ana i t ! 10) — És nézzétek, amerre csak elve-
zet útja, a keresztény vallás, mint a tenger 
árja, ugy nyomul előre, leküzdve minden aka-
dályt. A pogányság összeomlik s romjain fel-
tűnik a megváltás szent jele ! És a magyar 
nemzet meghaj t ja büszke fejét s imádat ta l bo-
rul le az előtt, aki meghal t a keresztfán, aki 
drága szent vérével megvál tot ta a világot, 
akinek neve hal latára térdet ha j t minden a 
mennyben, földön és a föld alatt, n ) — az 
Ur Jézus Krisztus előt t ! 

De hajh, i t t is be kellett teljesednie, amit 
az öreg Simeon felvilágosult szemeivel előre 

Mát. 16, 18. 
5) Ap. csel. 4, 12. 
s) Zsid. 13, 8. 
7) Filip. 4, 13. 
s) Legenda major. Cap. 7. 
f) Endlichernél I. 128. 
10) Névtelen 57. fej. 
") Filip. 2, 10. I 

látot t , midőn az isteni kisdedet karjain tar tva , 
mondá : „Ime, t é te te t t ez jelül, melynek ellene 
mondat ik". 12) Beteljesedett , amit a koronás 
próféta megjövendöl t : „Fölállanak a föld ki-
rályai és a fejedelmek egybegjàilnek az Ur 
ellen és az ő fölkent je ellen". 13) — Már kö-
zéig a vihar; Kupa, somogyi vezér kezében 
íellobog a pogányság és lázadás vérszin-zász-
laja. 14) Átok, düh, puszti tás mindenfelé, ahol 
a kereszténységnek egy megszentel t nyoma 
látható. A pogányság ledönteni akar j a a ke-
resztet, melyet szent Is tván a haza földébe 
ü l te te t t ! — Ám a fejedelem személyében a 
keresztnek re t tenthete t len védője van, aki 
erőt merit az Ur Jézus Krisztusnak szavaiból, 
melyet taní tványaihoz intézett , mondván : 
„Bízzatok, én meggyőztem a világot !" 15) És 
ő bizik, bizik az Urban, aki a benne bizókat 
nem hagyja megszégyenülni soha! lp) Dávid-
dal, a királyi zsoltárossal mondja : „Az Ur 
világosságom és szabadulásom, kitől fél jek? 
Az Ur életem oltalmazója, kitől remegjek ? 
H a tábor áll ellenem nem fél szivem. H a harcz 
t ámad ellenem, én akkor is bizom". 17) — Fáj , 
fá j szivének, hogy önvérei ellen kell fegyvert 
ragadnia ; — de hiába, — másként nem tehet, 
hiszen mélyen be van vésve szivébe az Ur 
szava : „Valaki a ty já t vagy anyjá t inkább sze-
reti, hogysem engem, nem méltó hozzám". 18) 

Ah, a két tábor már szembe száll ; a harcz he-
ves ; a pogányság élet-halálharczot viv a keresztény-
séggel ! Végre — győz I s tván; 1 9 ) nem, — győz Krisz-
tus, — győz a kereszt, mely gyűlölni nem tud, csak 
békiteni, melynek ágairól ahány csepp vér, annyi ál-
dás száll alá e honra ! S valóban, a daezoló hullámok, 
melyek tajtékaikkal már-már az eget látszottak ver-
desni, elsimultak, lecsendesedtek, mint a gyermek 
anyja kebelén. Hadúr kora lejárt s a magyar nép 
egéu feltűnt az üdv, a béke és a szeretet hajnala ! — 

És István most már megkettőztetett buzgalommal 
fog a lelkek üdvének munkálásához, az ország meg-
szilárdításához. Ime, szerte e hazában pompás templo-
mok épülnek a fölséges isten dicsőségére, hol az Ur 
szava visszhangzik, hol bemutattaták a legszentebb áldo-
zat s hol buzgón imádja a nép a teljes Szentháromság 
egy Istent! — Oh, szóljatok, ti általa alapított püs-

Luk. 2, 34. 
13) 2. Zsolt. 2, 3. 
14) Hartvik. Vita S. Step. Cap. 6. 
15j Ján. 16, 33. 
ic) Dán. 3, 40. 
I') 26. Zsolt. 1 - 3 . 
18) Máté 10, 37. 
19j Diploma montis Pannon. 
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pökségek és apátságok ; 20) hirdessétek alapitótok 
nagyságát, az apostolt, szent István ! De hirdessétek 
azt is, hogy mint mindenütt, ugy itt is ti voltatok az 
a forrás, ahonnan nemcsak a vallásos áhitat, az erköl-
csi nemesség, hanem a földmivelés, az ipar, tudomány 
és művészet, szóval a keresztény polgárosodás áldásai 
is szétáradtak ! 

Es nézzétek, a jézusi hit világánál oly alkotmányt 
nyer a nemzet, melyre ma is büszkék vagyunk, minővel, 
kevés ország dicsekszik e földtekén ; mely nem az önkény 
nem a zsarnokság, nem a gyarló emberi elme szüle-
ménye, hanem az isteni igazság, a keresztény okosság 
eredménye ; melynek gyökere ma is életképes, mely-
ből, a viharok által ugyan meg-megingatva, de soha 
meg nem törve fejlődött a magyar nemzet nagysága 
és dicsősége ! 

Igy alapitja meg szent István a keresztény magyar 
királyságot, melyhez, — hogy mindenkitől független 
legyen, — a kereszténység közös atyjától, Krisztus 
földi helytartójától, II. Szilveszter páppától kéri és kapja 
ai) a koronát. Mely azóta, hogy a szent atya áldásával 
István fejére tétetett, záloga lett a király és nép között 
való bizalomnak, erőssége lett a törvénynek, tekintélye 
lett a királynak és nemzetnek ! Mely valahányszor elve-
szett, nagy zavarokba keveredett az ország s mely 
valahányszor megkerült, föléledt a haza reménye, meg-
ujult a nemzet öröme és koronás királyához való 
hűséges ragaszkodása! 

Szent István fejét tehát királyi korona ékiti. Betel-
jesedett már e földön rajta az Ur szava: „Aki engem 
megdicsőít, megdicsőitem őt.u 22) Hanem azért a királyi 
korona fénye őt meg nem széditi, elbizakodottá nem 
teszi ; hiszen jól tudja, hogy „nincsen hatalmasság, hanem 
csak az Istentől." 23) Azt hangoztatja ő is, mint szent Pál : 

Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok" ; 24) s azért 
keresztény szive s áhitatos lelke a legmélyebb hódolat-
tal borul le a világosság Atyja előtt, akitől száll alá min-
den jó adomány ! -5) 

Ah, ha elvezethetnélek benneteket csendes ma-
gányába, ahol letette fejéről nehéz koronáját, vagy 
ha megmutathatnám őt nektek éjnek éjszakáján az Ur 
templomában, ahol könyeivel áztatá az oltár zsámo-
lyát, 26) — akkor láthatnátok a megtestesült imát, a lélek-
nek azt a lélekzését, midőn porba borul az Isten szent 
fölsége előtt s midőn világosságot és szeretetet kereső 
tekintetével ismét feltörekszik az Istenhez, hogy vilá-
gosságot, szeretetet, életet könyörögjön tőle! Es akkor 
láthatnátok azt is, hogy miként az irás mondja: „Ez az, 
aki sokat imádkozik a népért".27) Fájdalom, ezt nem 
mutathatom meg nektek ; hiszen csak te láttad jó Istenem, 
csak te hallottad őt, Uram ! aki az alázatosak könyör-
gését meg nem veted !2&) 

5ft) Endl icher : Morum Arpadinum 144. és 171. 
21) Karthuit ius és Dlugoss Hist. Pol. LII. pag. 21. 
«) Korint. 2, 30. 
X) Hóm. 13, 1. 
2Í) I. Korint. 15, 10. 
25) Jak. 1, 17. 
26) Lengenda major. 

Mak. II. 15. 14. 
ss) 101. Zsolt, 18. 

Szent Istvánnak korona ragyog a fején. De ő nem 
nézi annak gyöngyeit, drága köveit, hanem nézi szent 
keresztjét, mely mindenkit szeretetre és alázatosságra 
int. Azért, miként a nap, mely elképzelhetetlen magas-
ságából a legmélyebb mélységbe is lebocsátja éltető és 
melegitő sugarait ; miként az ég, mely a láthatár túlsó 
végén szinte a földig lehajol: ugy hajolt le ő is alázatos 
és szerető szivének jócselekedeteivel minden legkisebb 
embertársához ! 

Gyenge hozzá nyelvem, gyenge hozzá ajkam, hogy 
méltóképen hirdethessem a szent király jótékonyságát, 
emberbaráti szeretetét. Azért te beszélj helyettem, dicső-
séges Jobbja első királyunknak! Te mond el, hány 
gyengét erősítettél meg, hány elnyomottat emeltél föl, 
hány szerencsétlennek oldottad meg bilincseit ; mond 
el hány ingadozót gyámolitál, hány árvának, özvegy-
nek, hány szomorkodónak törölted le könyeit ! És 
mond el, hogy a királyi palota ajtaja s bent a király 
szive mindenki részére, mindenkor tárva van ! 

De mi az? — Hideg téli éjszakán ott egy férfi 
halad. Gyors léptei alatt csak ugy ropog a tél hava. 
— Vájjon ki ő s hova siet? — Ah, a szent király e 
férfi, aki titokban keresi föl a nyomor tanyáját, hogy 
egy ínséget szenvedő családnak alamizsnát vigyen, aki 
királyi palástja alatt rejtegetve eledelt visz az éhezőnek, 
gyógyirt a betegnek, -9) aki nem is ember, hanem a 
jótékonyság valóságos angyala, aki az apostol példája-
ként mindenkinek mindene, i 0) aki, mint az Üdvözítő, 
körüljárt jóttevén,3 I) aki saját életével hirdeti, amit 
nissai szent Gergely megkíván a földön minden keresz-
ténytől : „életében és erkölcsében minden keresztény 
egy második Krisztus legyen!"32) 

És ő az volt ; az volt az élet minden körülmé-
nyében, a megpróbáltatások nehéz napjaiban is. — Oh, 
az Isten megpróbálja azt akit szeret! Szélvészt ereszt 
a tölgy derekának, hogy lássa, ha ketté nem törik-e ? 
Tűzbe dobja az aranyat, hogy megtudja, ha valódi-e ? 
Csapást mér a föld fiára, vájjon erénye diadalmasko-
dik-e vagy megtörik azon? S ez alól nincs kivéve a 
szent király sem. — Oh, jöjjetek, nézzétek a lesújtott 
apát egyetlen fiának, szemefényének, trónja örökösé-
nek, Imre herczegnek gyászos ravatalánál.33) Nézzétek, 
mint tarolta le a kegyetlen halál egy csapással élete 
örömét, aggkora támaszát ! De nézzétek a nagy lelki-
erőt is, melyet tanúsít, midőn az Ur Jézus példája 
nyomán keresztény odaadással nyugszik meg vérző 
szive az Isten akaratán s a jámbor Jobbal rebegik 
ajkai : „Az Ur adta, az Ur elvette ; amint az Umak 
tetszett, ugy történt, legyen áldott az Ur neve !" : 4 j 

Oh, szent volt, szent volt az ő élete ! S ha ilyen 
volt élete, ilyen volt halála is ; mert amilyen az élet; 
olyan a halál ! 

Éppen Nagy-Boldogasszony napja van s az agg 

29) Hartvik, Vita S. Steph. c. 14. 
30) Korint. I. 9, 22. 
3i\ Ap. csel. 10, 38. 
3ä) De perf. hom. chris. forma. 
33) Biograph. S. Emerici edit. Pray. Poson. 177J. 
si) Jób 1, 21. 
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király ott fekszik halálos ágyán. E napon koronázták 
meg egykor; e napon kivánt meghalni is. — Jobbról 
az egyház főpapjai ellátják a beteget a szentségekkel 
és imádkoznak mellette csendesen Balról az ország 
nagyjai foglalnak helyet lecsüggesztett fővel, busán, 
hallgatagon. Előtte egy emelvényre vannak téve a 
királyi jelvények, köztük a szent korona. Mig ágyánál, 
mint cherub, ott áll a halál angyala s már bontogatja 
lelke szárnyait, hogy elszáljon vele az örökkévalóság-
hónába. — Ah, a magyarok közül akárki szívesen fel-
áldozta volna érte életét, hogy megmentse vele az 
övét ; de hiába, a halál nem ismer kíméletet, a királyt 
épp ugy elragadja, mint a koldust! 

A szent már a halállal vívódik ; már beállt a vég-
tusa ! És ime, lelkiüdve mellett ő még e nehéz perczek-
ben is szeretett népe és hazája boldogitásával foglal-
kozik. Inti a körülállókat s bennük a nemzetet, hogy 
legyenek jó keresztények, jó hazafiak : szeressék egy-
mást, egyetértésben éljenek; ápolják, védjék a szent 
hi tet! ;5) Majd bágyadt szemeivel, kit mindig ugy sze-
retett, a Boldogságos szűz Máriát keresve, reszkető 
kezeit hozzá fölemelve, elhaló ajkairól e sóhaj lebben 
el : „Egek királyné Asszonya ! Yedd anyai ótalmad alá 
az egyházat, e hont és kedves népemet !" 36) Aztán 
utolsót dobban szive és meghal az igazak halálával 37) 
érdemekben gazdagon. 

Kialudt tehát a láng, mely hatvan évig oly áldá-
sosán, oly tisztán világított ! Letűnt a csillag, melyre 
e világon egy nemzet milliói tekintettek reménykedve. 
Le tűn t ; — de csak azért, hogy egy másikban keljen 
föl annál ragyogóbban ! 

S valóban! Ott ragyog immár a magyarok tün-
döklő csillaga, ott az Isten szentjeinek fénykörében; 
ahol el van rejtve Krisztussal az istenben; 38) ahonnan 
azzal a szeretetével, mely e földön élteté, mely alapja 
volt áldásos működésének, melyet magával vitt a bol-
dogok hónába, — mert a szeretet fonala nem szakad 
meg a halálban sem, — azzal a szeretetével folyton 
gondot visel nemzetére és megmenti azt a veszede-
lemtől ! 39) 

Azért, ha nagy volt is a gyász és metsző a fájda-
lom, melylyel a nemzet jó királyát elsiratta, ám nagy 
volt a vigasztalás is, melyet érzett, midőn nemsokára 
az oltáron tisztelhette őt, mint szentet,4 t) mint véd-
szentjét, akihez minden ügyében, minden bajában, min-
den szomorúságában és szerencsétlenségében teljes biza-
lommal fordulhatott ! 

Mily szerencsés is vagy te, nemzetem ! Hiszen az 
a te védszented, ki atyailag kormányzott egykoron ; 
kinek nem volt nagyobb gondja, mint népének ideig 
és örökké való boldogítása ! Szerencsés vagy te, nem-
zetem ! Mert veled és érted küzd szent István elleneid-
del, s ha téged veszély fenyeget, veled és érted kö-

35) Fessier. I. K. 408. 1. 
36) Katona. I. pag. 451. 
37 Mór. IV. 23, 10. 
3S) Koloss. 2. 3. 
39) Jézus Sir. fia 50. 1. 
4P) Karthuitius. V. S. Step. p. 163. 

nyörög a Mindenható trónja előtt és addig esedezik 
országáért, mig meg nem könyörül az Ur és oda nem 
kiáltja a veszélynek, — eddig és nem tovább! 

Ezt tapasztalta mindig a magyar ! Erről tanús-
kodnak történelmünk lapjai! S azért, egy ezredéves 
mult után — mely hosszú idő alatt ah, hány nemzet 
tűnt el a föld színéről s a magyar is mennyi megpró-
báltatáson ment keresztül, — ha megfogyva bár, de 
törve nem, még mindig itt vagyunk ; ha a királyi trón 
még mindig szilárdan áll, a szent korona még mindig 
dicsőn ragyog ; ha a szent hit, mely őseink szi-
vébe plántáltatott, még folyton él, — mert, mint elő-
deink, keresztények vagyunk és Isten kegyelmével 
azok is maradunk : ezt — inondjon más bármit is, — 
ezt Isten után szent Istvánnak köszönhetjük ! 

* 

Legyen hát áldva emléked, oh szent király ! 
Legyen áldva mindörökké! Hű magyar néped, mely a 
letűnt századokban nem feledkezett meg, ime, nem 
feledkezik meg ma sem és nem fog megfeledkezni 
rólad ezután sem soha ! — Hiszen te voltál országod-
ban az igaz hitnek apostola, te voltál a magyar király-
ságnak megalkotója, erényekben gazdag életeddel te 
voltál itt a magyarnak legnagyobb jótevője, ott pedig 
te vagy ma is hatalmas védszentje, pártfogója! 

•Oh, légy továbbra is az, esdve kérünk, szent 
István, magyarok tündöklő csillaga ! Légy továbbra is 
az; védd, ótalmazd e nemzetet! Emeld föl kegyes job-
bodat s áldd meg országunkat, mi magyar hazánkat ! 
Hadd legyen nagy és dicső, hadd legyen boldog a 
magyarok hazája ! — És áldd meg felséges uralkodó 
házunkat, áldd meg trónod és szent koronád méltó 
örökösét, áldd meg a királyt ! Oh, akinek szive annyit 
vérzett nem is oly rég az iszonyú csapások rettentő 
súlya alatt, lelje népe boldogságán örömét, hir, sze-
rencse koszorúzza szent fe jé t ! — De áldd meg hazánk 
egyházi és világi nagyjait is ; esdd ki rájuk Isten szent 
kegyelmét, hogy midőn lelki-testi javunk ügyében fá-
radoznak, buzgó munkájuk közt ne feledjék soha halá-
los ágyadon nemzetedhez intézett utolsó intelmedet ! 
— Végre áldj meg mindnyájunkat, híveidet, tisztelői-
det kik itt vagyunk, kik örvendve hirdetjük dicsősé-
gedet, kik hőn óhajtjuk, hogy emléked áldásban le-
gyen mindörökké ! Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 31. Amerikai katholikus testvércink 

köréből — rendesen érkeznek a heti hirek. Az álta-
lunk oly melegen méltatott és dicsért „Magyarok 
Vasárnap"-ja hozza. A legújabb hirek közt legkedve-
sebb az, mely egy nemrég alakult róm. kath. hitköz-
ség gyorsan épült templomáról, paplakáról és magyar-
ajku iskolájáról hoz jelentést. Jól mondottuk mi mi-
nap, hogy az Amerikába kiszakadt magyarokból az új-
világ munka és életrendjének friss légkörében kitör az 
életrevalóság, melyet itt e hazában senyvesztő állapo-
tok és viszonyok tartanak mintegy lebilincselve. 
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Örömmel teszünk továbbá jelentést, amerikai forrá-
sunk után, arról az erővel teljes pezsgő hitéletről, mely 
az amerikai katholikusok társadalmi szervezkedését viszi 
előbbre. Katholikus szövetség alakításáról van a szó. 

Az amerikai katholikus püspökök, irja a M. V., 
köztük Horstmann clevelandi püspök ur ő méltósága 
is, valamint a szenátus katholikus tagjai, egy u j kat-
holikus szövetség létesítésén fáradoznak, melynek 
czélja az Egyesült-Államok összes katholikus vallási-
és társadalmi egyleteit egy központban egyesíteni. 
Őszkor Czinczinnatiban az egyes egyletek gyűlést 
tartanak, kik a konvenczióra megteszik az előkészüle-
teket, melyen az uj központi egyletet életbe léptetik. 

Hir szerint a Szentszék és az Egyesült-Államok 
között a Philippini szigeteket illetőleg egyesség jött 
létre. E szeriut a spanyol dominikánus és augusztinus 
szerzetesek egyelőre a szigeteken maradnak, de lassan-
kint más nemzetiségűek fogják őket fölváltani. A kiszol-
gáltatandó ingatlanokért megfelelő kártérítésben része-
sülnek. 

Fechan chicagói érsek, legelőkelőbb városrészben, 
uj székesegyházat fog építtetni, melynek költségei a 
200 ezer dollárt meghaladják. Az építendő uj templom 
az összes chicagói katholikus templomok közt építészeti 
tekintetben az első helyet fogja elfoglalni. Az építkezés 
körülbelül két évig tart. 

A newyorki katholikus egyházmegyében a mult 
évben 25 lelkész halt meg. Ennek folytán oly nagy 
paphiány állt be, hogy az üresedésbe jött lelkipásztori 
állásokat, fiatal, a papnöveldéből csak most kikerült 
lelkészekkel kellett betölteni. 

Hogy mint vélekednek amerikai hit- és vérroko-
naink a kivándorlásról, arról térszüke miatt jövőre. = 

Nyitra-Bajna. A magyar iskolatestvérekről. — 
Több oldalról érkezett felhívásnak teszek eleget, 

midőn e lapok hasábjain felelek mindazoknak, akik a 
magyar iskola-testvérek sorsa iránt melegen érdek-
lődnek. 

Ezt az elégégé nem dicsérhető férfitársulatot La 
Salle szent János alapította 200 évvel ezelőtt Franczia-
országban, s tagjai arra vállalkoztak, hogy a legsze-
gényebb munkás néposztály elhagyott, elárvult férfi-
gyermekeit gondozása alá vegye, tanítsa, nevelje, s 
igy az állam- és egyháznak egyaránt hasznos polgáro-
kat adjon. Ezen férfi-társulat tehát csakis kizárólag 
fiu-gyermekek tanításával és nevelésével foglalkozik, 
de azután a fiu-gyermekeket az óvodától kezdve a 
nép-, polgári-, reál-, kereskedelmi-, földművelési és 
ipariskolákon keresztül is vezeti ; és nemcsak elméleti, 
hanem gyakorlati kiképzésben is részesiti, amennyiben 
a kézmű-ipar minden ágából ipar-műhelyeik vannak, 
ahonnét a legjelesebb iparosok s az állam legmegbíz-
hatóbb polgárai kerülnek ki. 

Minden államban felismerték e mondhatnám ide-
ális eszmék megvalósítására törekvő társulatot és szí-
vesen ölelték keblükre annyival is inkább, mert e 
kiválóan jó társulat minden államnak tiszteletben tartja 
törvényeit, s az állam által megállapított tanterv sze-

rint tanit, de keresztény szellemben s éppen ezen 
zománcz kölcsönöz működésüknek állandóságot. 

Az ismert világrészeken mindenütt vannak a 
keresztény iskola-testvéreknek házaik s a fiu-iskolák, 
pld. Bécsben, az összes árva-házak az ő vezetésökre 
vannak bízva. 

Mi magyarok, bár közvetlen szomszédságunkban 
Bécs mellett Strebersdorfban van a keresztény iskola-
testvérek anyaháza, alig ismerjük e kitűnő társulatot ; 
csakis a nagyméltóságú püspöki kar és főuraink áldo-
zatkészségének köszönhetjük, akik éveken át a vállal-
kozó magyar ifjakat Strebersdorfban taníttatták, akik a 
képesitővizsgát Esztergomban és Győrött tették le, 
hogy Magyarországban már három helyen vezetnek 
fiu-iskolákat és pedig Csornán, Budapesten és Ürmón-
ben. Ez utóbbi helyen a fiuk tanításán és nevelésén 
kívül a kántori teendőket is végezik. 

Ha a keresztény iskola-testvérek-társulata csak a 
népiskolákkal ós kántori teendőkkel foglalkoznék is, 
már is felkeliene azt karolnunk, mert hisz hitközsé-
geinkben a csekély fizetésért, ha állami segélylyel 
kapunk is tanítót, de kántort semmiesetre sem fogunk 
kapni ; de, mint már föntebb emlitém, a fiu-gyermekek 
nevelését az óvodától fogva vezetik mindaddig, mig a 
tudomány, vagy kézmű ipar téren kifejlődött, megizmo-
sodott, megbízható, teherviselésre képes polgárt nem 
adnak az államnak. 

A keresztény iskola-testvérek ezen emberfeletti 
fáradtságát tisztán felebaráti szeretből, Istenért teszik, 
egész életüket a szent ügynek áldozzák, s ha gyenge 
testük az emberfeletti munkavégzésben lankadni kezd, 
a legméltóságosabb Oltáriszentségben keresnek és talál-
nak vigasztalást ós uj erőt s fedhetlen jellemes életük-
kel mint tűzoszlop állanak és világítják be azt az utat, 
amelyen a rájok bizott tanítványaiknak haladni kell, 
hogy a társadalomnak hasznavehető tagjai legyenek. 

A társadalom hálás is a keresztény iskola-testvérek 
iránt, mert az összes ismert világrészeken, ahol csak 
házaik vannak, azok mind közadakozásból jöttek létre. 

Jelenleg Francziaországban 1141 házuk van, 
amelyekben 10.519 iskola-testvér működik áldásosán. 
Belgiumban 56 ház 746 testvérrel, Olaszországban 24 
ház 338 testvérrel, Ausztria- ós Németországban 20 
ház 377 iskola-testvérrel, Spanyolországban 43 ház 
330 testvérrel, Jüszak-Amerikában 128 ház 1482 test-
vérrel, Délamerikában 23 ház 208 testvérrel, Algírban 
11 ház 143 testvérrel, Chinában 3 ház 50 testvérrel, 
Indiában 8 ház 95 testvérrel, az egyesült szigeteken 
42 ház 545 testvérrel. Az iskola-testvérek száma ezek 
után mintegy 15 ezer, az iskola-testvérjelölteké pedig 
mintegy 5000-re tehető. 

Istenen kívül a fiúgyermekek oktatása és nevelése, 
és a nevelés és oktatás terén az önképzés az egyedüli 
foglalkozásuk, s éppen azért házi könyvtáraikban a 
legújabb nevelési és szakoktatási könyvek feltalálhatók. 

Ami az áldozatkészséget illeti : mi magyarok sem 
vagyunk utolsók e téren, főleg ha szükségét látjuk oly 
intézmények meghonosításának, melyek a társadalom-
nak előnyére és édes hazánknak hasznára válnak. 
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Mi természetesebb tehát, minthogy édes hazánk-
ban is megindult a mozgalom s e czimen „A magyar 
keresztény iskola-testvéreket képző és segélyző orszá-
gos egyesület" társulata van alakulóban, melynek alap-
szabály-tervezetét gróf Festetieh Pál ő Méltósága elnök-
lete alatt egy szűkebb körű bizottság már ki is dolgozta 
és ez év Őszén fogja a fővárosban közgyűlés elé ter-
jeszteni. Ez az egyesület válallkozik arra, hogy a ma-
gyar keresztény iskola-testvéreknek (Schulbruder) édes 
hazánkban anyaegyházat létesitsen, s anyagi szükség-
leteiről gondoskodjék, anélkül, hogy az iskola-testvérek 
beléletét és intézményeiket a legkevésbé is érintené. 
Az e czélra alapitványok, tagsági dijak, adományok és 
hagyományokból stb. befolyó pénzek jól elhelyezett 
tőkét képeznek, mely gazdagon fog kamatozni a nem-
zetnek azáltal, hogy a szakmájukkal hivatásszerüleg 
foglalkozó magyar iskola-testvérek az ismerettel, a 
tudomány- és munkaszeretettel az édes haza szeretetét 
is beoltják tanitványaik lelkébe, s igy az állam- és 
egyházra egyaránt hasznos polgárokat nevelnek, akikre 
a korona minden viszonyok között bizton támaszkod-
hatik. (Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A katholikus tauitók segélyalapjának közgyűlése. 

Budapesten aug. 2á-én. 
A közp. papnevelő-intézet dísztermében a köz-

gyűlésre megjelentek: 
Walter Gyula dr elnök, Begovcsevics Róbert v. 

püspök az alapkezelő egri káptalan, Yézinger Károly 
praelatus a nm. püspöki kar, Fodor Sándor kanonok s 
főtanfelügyelő a kassai-, Kászonyi Alajos n.-szebeni 
káplán az erdélyi egyházmegye képviseletében : To-
vábbá : Petrovácz József (Kalocsa), Székely Lajos 
(Gyula), Kelecsényi Antal (Nyitra), Erdélyi Imre 
(Szathmár), Laszczik Gyula (Előszállás) és Gubicza 
Lajos (Veszprém), mint egyházmegyéik küldöttei, Em-
ber Károly a Népnevelő szerkesztője és "Walter Károly 
fővárosi igazgató. 

Walter Gyula dr elnök a következő beszéddel 
nyitotta meg a közgyűlést. 

M. t. Központi bizottság! 
Abban az u j században, amelyet az isteni Gond-

viselés megérnünk engedett, először van szerencsém a 
m. t. központi bizottságot szivem egész hevével, ben-
sőm legtisztább érzelmeivel üdvözölni. 

Minden téren várakozással, reménynyel tekintünk 
az u j század esélyei felé. 

Nem csekély kíváncsisággal kérdezhetjük az or-
szágos katholikus tanitói segélyalap jövője szempont-
jából is, mily hatást fognak gyakorolni azok a sugarak, 
amelyeket a X X . század napja fog szétárasztani. 

Félve és remélve kérdezzük, vájjon tüzesek lesz-
nek-e e sugarak és fel fogják-e olvasztani annak a 
közönynek a jegét, amely oly sok szivet hagy még 
hidegen ez áldásos intézmény iránt ? ! 

Félve és remélve kérdezzük, vájjon termékenyi-
tők lesznek-e e sugarak és fognak-e gazdag gyümöl-
csöket érlelni annak a fának ágain, amelynek lombjai 
alatt ezeren és ezeren keresnek üdülést ? ! 

Ki volna képes biztos választ adni e kérdésekre ? 
A Gondviselés kipuhatolhatlan végzéseinek van 

fentar tva a titok, váj jon meg fognak-e valósulni azok 
az óhajok, amelyek a nemesebb lelkekben élnek; váj-
jon teljesedni fognak-e azok a remények, amelyeket a 
jobb érzésű keblek táplálnak. 

Részemről az orsz. kath. tanitói segélyalap intéz-
ményével szemben csak egy hő óhaj t ismerek. 

Aminő szükségesnek és áldásosnak tudom azt az 
intézményt, amelynek a nm. püspöki kar hagyományos 
áldozatkészsége létet adott, épp oly forrón kivánom, 
hogy azt az u j század — legalább részben — nélkii-
lözhetővé tegye ! 

Azt óhajtom, m. t, bizottság, alakítsa az u j század 
oly kedvezően a magyar katholikus tanítóság érdem-
dús testületének anyagi helyzetét, hogy ne ismerje 
azokat az emésztő gondokat, amelyek a pillanatnyi 
segély igénybevételére utalják. 

Kivánom ezt nemcsak a tanitói kar, hanem sze-
retet t egyházunk és hazánk érdekében is. 

A tanítóság nemes küzdelmekben izzadó seregé-
nek hódító munkája csak akkor fog a kívánatos ered-
mények, biztos reménynyel kecsegtetni, ha tet tvágyá-
nak hevét, lelkesedésének lángját nem fogják lohasztani 
azok a gondok, amelyek ma sötét felhőkkel borít ják 
életének egét. 

Azt kivánom, hogy azokon a rögös utakon, ame-
lyeken a tanitóság nehéz pályája vezet, a gondtalan 
megélhetés, a nyugodt megelégedés rózsái fakadjanak. 

Nem kivánom azonban, hogy a tanitóság ez óhaj-
tot t előnyöket csak kegyek, vagy kiváltságos kedvez-
mények czimén élvezze. 

Sőt inkább odairáuyul óhajom, hogy a kedve-
zőbb anyagi helyzetet a jogok védői biztosítsák a nép-
oktatás bajnokai számára. 

Azt kivánom, hogy a magasabb képzettség tala-
jából sarj adózzanak azon feltételek, amelyek alapján a 
tanitóság anyagi helyzetének kedvezőbb alakulását 
remélheti. 

Reméljük, hogy az u j század sürgetni fogja a 
magasabb minősítés feltételét ós viszonszolgálatul meg 
fogja szüntetni azokat a gondokat, amelyek a tanitóság 
fárasztó pályáját még lankasztóbbá teszik. 

Ha e remény megvalósulást nyerne, a segély-
alap egyik czélja — a szorosan vett segélyezés — 
javarészében megszűnhetnék. 

Mig azonban ez az óhaj csak a vágyak birodal-
mában fog élni, addig le nem mondhatunk arról a 
törekvésről, hogy gazdagítsuk azt a forrást, melynél a 
szomjazok üdítő italt keresnek. 

De ha — amit hőn óhaj tunk — részben nélkülöz-
hetővé válnék is a segélyalap, szükségessége fenmarad 
annyiban, amennyiben a tanitóság árváiról kíván gon-
doskodni. 
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Ezen üdvös törekvését eddigelé az alap nem volt 
képes megvalósítani. 

Az árvaház eszméjének megtestesitése nagy ne-
hézségekbe ütközik. 

Minél nagyobbak azonban, m. t. bizottság, azok 
az akadályok, amelyek e fontos feladat szerencsés 
megoldása elé gördülnek, annál fokozottabbnak kellene 
annak a buzgalomnak is lennie, amelyet a kitűzött 
ezél elérése körül kifejtünk. 

Egyesitsük tehát, m. t. bizottság, erőinket, össz-
pontosítsuk minden igyekezetünket arra, hogy minél 
előbb fogadhassuk gondjainkba azokat, akiknél az 
élet keserűségeit csak a felebaráti könyöríilet képes 
megédesiteni. 

Keressük a megoldás módozatait, talán meg-
találjuk. 

Kérjük a megvalósitás eszközeit, talán meg-
kapjuk. 

Zörgessünk a nemes szivek ajtain, talán feltárulnak. 
De ne nyugodjunk, tétlenek ne maradjunk, fel-

használatlanul átsurranni egy pillanatot se engedjünk. 
Az árvák megtört szemeiből folyton és sürüen 

hullanak a könyek. 
Szorongatott kebleik jajveszéklései szünet nélkül 

felhangzanak. 
Égető fájdalmaik kitöréseivel részvétért, segitsé-

gért esdenek. 
Legyen szabad azért is tisztelettel indítvány oz-

uom, méltóztassék a m. t. bizottság néhány tagot az-
zal a feladattal kiküldeni, hogy az árvaház létesítésé-
nek módozatai felöl behatóbhan tanácskozzanak és a 
közpoti bizottság jövő évi ülése elé javaslatot terjesz-
szenek. 

Engedje meg a mélyen tisztelt bizottság azt is, 
hogy az árvaház alapjára 500 koronát felajánlhassak. 

Midőn az árvaház fontos ügyét ismételten bátor-
kodom a mélyen tiszteit bizottság hathatós figyelmébe 
ajánlani, hálás köszönetet nyilvánitva Begovcsevics 
Róbert püspök ur ő méltóságának nemcsak azon lekö-
telező szivességért, amelylyel a segélyalap vagyonát 
gondozni kegyeskedik, hanem azon nagylelkűségéért 
is, amelylyel 4400 koronát, amely egy válságba jutott 
pénzintézetnél elveszett, bőkezűen pótolni méltóz-
tatott. 

Midőn forró köszönetet mondok még a méltósá-
gos egri főkáptalannak a segélyalap vagyonának keze-
léseért és az összes jótevőknek nemesszivü adományai-
kért, megujitva őszinte üdvözletemet, az ülést megnyi-
tottnak nyilvánitom. 

A nagy lelkesedéssel fogadott megnyitó beszéd 
után elnök beterjeszti a mult évre vonatkozó száma-
dásokat s a közgyűlés köszönetének kijelentése mellett 
a felmentvényt megadta. Az alapkezelő egri káptalan 
által beterjesztett számadási kimutatást a központi 
bizottság tudomásul vette s egyben forró köszönettel 
adózott ugy a nevezett káptalan, mint képviselőjének 
az alap érdekében kifejtett fáradhatatlan buzgalmáért. 

(Vége köv.) 

I R O D A L O M . 

A kath. könyvpiacz egy nagyérdekü újdonsága. 
Ha valaki rengeteg erdőben járkál és eltéveszti 

az utat, azt mondják róla, hogy a sok fától nem látja 
az erdőt. Sem előre, sem hátra nem mer, de nem is 
tud menni, mert hát — eltévesztette az útját. 

Szakasztott ilyen helyzetbe jutott a mai jogtu-
domány az által, hogy eldobta magától az iránytűt, az 
Isten eszméjét és létét, s e nélkül keresett megfejtést 
a legfőbb jogtudományi probléma, a jog fogalmának 
és tartalmának megállapításánál. A rengeteggé nőtt 
nagy jogi részleteges tudásban elveszett a jog fogalmá-
nak — értelme. 

Ez ellen a szellemi világcsapás ellen próbál segít-
séget nyújtani dr Pesch J . t. atya „Recht, Naturrecht 
und positives Recht" cz. munkájában. Ajánljuk minden-
kinek, különösen a joggal és törvényekkel foglalkozók-
nak figyelmébe. 

VEGYESEK. 
*** Autonomia. Ez őszön megindul a félszázados 

autonomiai munkásságnak betetőzése. Nincs ez ország-
ban ember, a ki ennek az ügynek nagyobb gondot és 
fáradságot szentelt volna, mint Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás. Isten sikerrel fogja jutalmazni az ő dicsősé-
geért és az egyház szabadságaért remegő főpapi lélek-
epedő munkáját. Csak a tengeri kigyóként tovahuzódó 
politikai választások ideje is, mennyi keresztet vont és 
von minden autonomiai törekvés elé ! 

— Pannonhalma 1001—1901. Pannonhalma kilencz-
százéves fennállásának jubileumát fényes ünnepségek 
keretében ünnepelték meg vasárnap az ősi monostor-
ban. A jubileumi nagy szentmisét Fejér Ipoly dr főapát 
czelebrálta a tihanyi és dömölki apátok segédletével. 
Az ünnepi szónoklatot Vojnich Döme alperjel tartotta, 
méltatva Pannonhalma jelentőségét az elmúlt, dicső-
séggel, vérrel, örömmel és bánattal teljes kilencz évszá-
zad folyamán. A jubiláló benczésrend a nagy ünnep 
alkalmából XIII . Leo pápának, Ferencz József kirá-
lyunknak, Vaszary bibornok herczegprimásnak távirat-
ban fejezte ki hódolatát és üdvözletét. Az istentiszte-
letet ünnepélyes rendi nagykáptalani gyűlés követte. 

— Megkapta a maga nerét! Azt mondotta IX. 
Pius pápa, hogy korunk éktelen eszme-zavaránalc 
megszüntetésére a többi közt mindenek előtt szüksé-
ges, hogy a szavaknak visszaadjuk igazi értelmüket. 
Restituantur vera rebus „vocabula". A „Los von Rom" 
nevű mozgalmat is elérte a sorsa. Megkapta a maga 
igazi nevét. Megkapta a német katholikusok ezidei 
osnabrücki 48-ik nagygyűlésében. Gröber dr országos 
képviselő mondotta ki, hogy a „Los von Romu tulaj-
donképpen vHin zu Berlin.u Nem vallási, hanem poli-
tikai mozgalom. 

f Gyászhír. Lapzáráskor érkezett Szombathely-
ről a gyászhir, hogy az ottani székesegyházi káptalan 
nagyérdemű nagyprépostját, Puli Györgyöt Isten az 
élők sorából kiszólitotta. Mély részvéttel a gyászolók 
iránt kivánunk a boldogultnak örök nyugodalmat. 

BQf* Köszönetet mondva ValnicseJc Béla segéd-
lelkész urnák a szerkesztés és a vele járó felelősség 
buzgó viseléseért, m. t. jelentem, hogy a lap vezetését 
minden irányban újra átvettem. Szerte. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r e s n a j Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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küldéssel 5 f r t . 

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

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, 
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8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, szeptember 4. 19. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

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 per amanter impertimus. 8 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Az emberiség legfőbb nevelö-intézete és hatósága. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : 
Amerikába kivándorolt testvéreink véleménye az odavaló kivándorlás ügyében. — G y ő r : Negyvenévi lelkipásztori működés ünnep-
b e . — N y i t r a - B a j n a : A magyar iskolatestvérekről. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Ezidei katholikus nagygyűléseink. 

— Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
LEONE. 

Az emberiség legfőbb nevelő-intézete és 
hatósága. 

Tudomány és hit egybehangzóan hirdetik, 
hogy az emberiségnek legfőbb tan i tó ja és neve-
lője maga az Ur Is ten. Nevelője és t an i tó ja 
kiváló, pára t lan , mindenekfe le t t való érte-
lemben. 

Ember , mint nevelő és tani tó , nem ura 
az ő nevel t jének és t an í tványának . Sem eszét, 
sem akara tá t , a t an í tvány n e m kap ja az ő 
nevelőjétől és taní tó já tól . Ezenfelül a nevelő 
és tani tó ember nem ura az igazságoknak sem, 
melyekkel tan í tványainak elméjét táp lá l ja és 
fejleszti, va lamint amaz erkölcsi tökéletessé-
geknek vagyis erényeknek sem ura a nevelő, 
melyekkel növendékeinek szivét és a k a r a t á t 
felékesiti és az élet küzdelmes m u n k á j á r a elő-
készíti. 

Is tennél mindez megvan. 
O teremtője , ura, megvál tó ja minden em-

bernek, t ehá t ő a szó legtel jesebb ér te lmében 
valamint legfőbb adományozója , ugy egyút ta l 
legfőbb kormányzója az emberi észnek és aka-
ra tnak, legfőbb ura és intézője minden igaz-
ságnak és erénjmek, sőt maga az igazság és 

erény, a m a g a t i sz taságában és végte len fen-
ségében. 

Quís sicut Dominus ? Ki hasonli t l iató Isten-
hez az emberi lélekre és életre való tökéletesi tő 
befolyás, vagyis a nevelés és t an í tás ha t a lmára és 
e ha t a lom ha t á sának messze és mélyre menő 
erejére nézve? A mivelt pogány világ nagy 
bölcselői, Socrates , P la to , Aristoteles, midőn 
elméjök a jó és rossz t u d á s á n a k emberi leg 
elérhető ha tá rá ig el jutot t , lelkök imaszerű 
felkiál tásával boru l t ak le Is ten szine előtt, tőle 
és a tőle vár t „küldöt t"- től várva a további 
felvilágosítást és k iokta tás t , szóval az emberi-
ség tel jes felnevelését és kipal lérozását . 

H a valami tehát , az b izonyára kétségte-
len, hogy Isten az emberiségnek legfőbb neve-
lője és tani tó ja , még pedig pá ra t l an értelem-
ben és mindenek fe le t t való, mindenha tó 
ha ta lommal . 0 a nevelők nevelője, a t an i tók 
tani tó ja , a mesterek mestere , kinek minden 
emberi tani tó és nevelő felelőséggel tar tozik 
a gondja i ra bizot t zsenge emberi lények bol-
dog- vagy bo ldogta lansága tek in te tében . Min-
den perez, mely a nevelő és tan i tó életét 
a lkot ja , Is ten, a legfőbb nevelő és tan i tó szol-
gá l a t á r a k iszabot t idő, melynek istenes és az 
emberi művelődésre nézve hasznos ki töl téseért 
szigorúan felelős minden nevelő és t an i tó 
tényezője az emberiségnek. 
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E z t az igazságot, különösen az iskolai év 
elején, de máskor is, fölöt tébb szükséges az 
i f júság sorsát intéző nevelő és tani tó ténye-
zőknek megszívlelni. 

De ez most csak érintve marad jon . Másra 
akar juk jelenleg, az iskolai év elején, a közfi-
gyelmet irányítani. Ar r a a kérdésre óha j tunk 
újból és ismételve világosságot deríteni, hogy 
mi és hol van az emberiség, az egyesek, csa-
ládok és nemzetek legfőbb tani tó- in tézete és 
ha tósága? És van-e á l ta lában ilyen legfőbb 
nevelő-intézet és ha tóság az emberiség szá-
m á r a ? Nevelő-intézet, mely minden ember befő-7 J 

gadására elég nagy ; intézet , mely az emberi-
séget a tökéletesség legfőbb fokára képes és 
pedig egyedül képes felemelni, — van-e? 
Nevelő és tani tó hatóság, melyhez az emberi-
ség nevelési és tani tás i javai az i l letékesség 
legfőbb fokán ta r toznak , melynek intelmeihez 
és tani tásaihoz igazodni egyesek és családok, 
nemzetek és országok lelki ismeretben kötelez-
vék, — ilyen legfőbb tanha tóság , igen, az a 
kérdés, létezik-e? 

Fe lnő t t s keresztény val lásának isteni 
igazságaira nézve kellő értelmi míveltséggel 
biró emberre nézve nem forogha t f enn ké tség 
az iránt , hogy, igenis, a megvál tó F in Is ten, 
ki m a g a az emberiség legfőbb, isteni Tani tó ja 
és Mestere,*) az egész emberiség számára 
áll í tott fel nevelő és taní tó- in tézete t és annak 
ő ál ta la öröktől fogva k ivá lasz to t t s a válta-
kozó nemzedékek sorában időről-időre felha-
t a lmazo t t elüljáróit az emberiség legfőbb ta-
nító és nevelő ha tóságával ruház ta fel s t a r t j a 
szakada t lanul felruházva. 

S az emberiségnek az Is ten váj jon mi né-
ven ál l í t ja szeme elé ezt a legfőbb nevelő-in-
téze te t és ha tóságo t? 

A keresz tény vallás ál tal szervezett , nagy , 
pá ra t l an iskolai rendszer va lamennyi fokán át, 
kezdve a kisdedovótól és elemi iskolától, fel 
egész a legfőbb iskolákig, sőt azokon is tul, 
egész a legeslegfőbb iskoláig, az élet iskolá-
jáig, mely minden keresztén}7 t emplomban 
minden felnőttek, t anu l tak és tanula t lanok, 
bölcsek és együgyüek, királyok és koldusok 
számára egyenlő illetékességgel és készséggel 

Ego sum princípium, mondja ő maga, qui et 
loquor vobis. Magister vester, mondja sz. Pál, unus 
est, Christus. 

nyi tva áll, — ennek a keresztény iskolai rend-
szernek minden fokán át a keresztény ember 
mindennap hall ja, s mintegy szemmel látha-
tóan lá t ja feldolgozva, a vi lágtör ténelemnek 
az t a nagy t ényé t és igazságát , hogy Jézus 
Krisz tus az egész emberiség s zámára : 

a) pá ra t l an nevelő és tani tó-intézetet va-
lóban áll í tott fel, az ő egy, szent, kathol ikus 
és apostoli anyaszen tegyházában ; és 

b) hogy ugyanő, ebben az óriás nevelő és 
taní tó- intézetben, annak vezetésére és kor-
mányzására , az ő sa já t mindenhatóságából 
merítve, legfőbb nevelő és t an i tóha tóságot 
ál l í tott fel, melynek ember, ha nem engedel-
meskedik, m a g á t az I s ten t sérti meg. 

Üssük fel a Szent í rás t . Mit olvasunk az 
emberiség e legfőbb, isteni okta tó könyvében 
megmás i tha t lanul fe l jegyezve? „És hozzájok 
(a tan i tó egyház első tagjaihoz, az apostolok-
hoz) menvén Jézus , szóla nekik mondván : 
Minden ha ta lom nekem a d a t o t t mennyben és 
a földön. E lmenvén tehát , „tanítsatok minden 
nemzeteket, (ga^rjd-svGars = facite discipulos) meg-
keresz te lvén őket az A tyának és Fiúnak és 
Szent lé leknek nevében ; tan í tván őket megtar-
tan i mind, a mike t parancsol tam nek t ek ; és 
ime én veletek vagyok mindennap a világ vége-
zetéig." *) „A ki t i t eke t hal lgat , engem ha l lga t ; 
és a ki t i t eke t megvet , engem vet m e g ; a ki 
pedig engem vet meg, az t veti meg, a ki 
engem kü ldöt t . " 3) 

H a valami világos : akkor világos az, hogy itt 
t an i tó és nevelő hatóságról van szó, és hogy ez 
a nevelő és tan i tó ha tóság az egész emberiség 
számára van felállítva, valamint az is, hogy 
et től a tan i tó hatóságtól nincs appelláta csak 
magához az Is tenhez. 

Nem arról van i t t szó, hogy az emberi-
ség nevel te tésének és t an í tásának ügye hogyan 
áll jelenleg Kínában , Arábiában, a legsötétebb 
Afr ikában, vagy akár a legfényesebb s „leg-
felvilágosult"-abb Amer ikában vagy Európában ; 
h a n e m arról van i t t a szó, hogy mi az Is ten 
aka ra t a és rendelése, t ehá t az emberiség neve-
lési és tani tás i ügyének hogyan kellene illetve 
kell lennie. Non est quaest io facti, sed quae-
stio iuris. 

És e kérdés e mostani megvi ta tásának 

2) Sz. Máté, XXVIII . 18-'20. 
3) Sz. Luk. X. 16. 
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váj jon mi az opportuni tási a lapja it t , vagyis 
há t miér t tolom én éppen az iskolai év elején 
előtérbe a nevelés és t an i tás t e rén az illeté-
kesség és ha t a lom kérdésé t? 

Csak szét kell t ek in ten i ; mindenki meg-
lá that ja , miért . 

Azér t , mer t I s ten egyházának legfőbb 
nevelő és tani tói tényezősége, és n e m embe-
rektől, hanem Is tentő l nyer t ha ta lma , az uj, 
I s ten nélkül szűkölködő, I s t en t könnye lműen 
kerülő tudomány ál tal gyökerében van meg-
támadva , minden oldalról, e lméletben és gya-
kor la tban egyaránt . 

Nekünk kathol ikusoknak pedig az Is ten 
igazaiból nem lehet, nem szabad engedni 
e g y j ó t á t sem. „Veritas Domini m a n e t in ae ter-
num" . Ime, ez a kérdés opportuni tási oldala. 

Az á l lammindenhatósági elmélet, — mely 
igazán csak hiu emberi elmélet, nem valóság, 
egyre sűrűbben és sürgetőbben s mondha tn i 
igazi vas következetességgel szorí t ja ha t t é rbe 
az egyháza t az elemi, közép, és felső iskolá-
zás terén, — igazi diabolikus eredetű a láaknázása 
annak az isteni nevelő és tan i tó h a t ó s á g n a k 
és tevékenységnek, melyet J é z u s Kr isz tus az 
egyházra bizott . 

Hic rliodus, hic salta. Kathol ikus tanfér-
fiainknak, t anügyi ha tósága inknak és államférfi-
a inknak végre va lahára te l jesen világos és 
ha tá rozo t t ál lást kell elfoglalniok az iskola-
kérdésben. 

A ki nincs Krisztussal , az ellene van. A 
ki nem t a r t az anyaszentegyházzal , az — Is-
ten ellen tusakodik. H iába való minden okos-
kodás és szemforgatás . 

Sokszor volt szó ná lunk például a tanitó-
képesitésről, abban az i rányban, hogy minden 
ilyen képesítésnek egyedüli forrása az ál lam. 
Nem igaz. Azután, mikor kathol ikus egyetemről 
beszélgetnek némely emberek, nem csekélyebb-
nek, mint a jog tudomány quin tessent iá jának 
t a r t j ák sa já t t i sz tu la t lan agyuknak az t a 
macchiavell iszt ikus elméletét , hogy tudomány-
egyetem alapí tására jogo t az ál lamtól lehet 
csak és kell szerezni, a ki az t kénye szerint 
ad ja vagy meg tagadha t j a . 

Csábos elméletek, fe l ruházva a szellemi 
divat minden csillogó fény já tékáva l ; ámde az a 
ragyogó színpompában fénylő valami nem Is-
ten t e remte t t e gyémánt , hanem csak mester-
ségesen csinált üveg. 

Kathol ikus ember t olyan valaki, a ki az 
ily jogi lag képtelen, vallási lag is tensértő elve-
ke t val l ja és követi, n e m képviselhet sehol, 
sem Isten, sem emberek előtt . 

I lyenre n e m lehet t i sz ta s nyugod t lelkiisme-
re t te l képviselő-választó szavazato t adni. 

„Bonum ex in tégra causa, m a l u m ex quo-
libet defectu ." Ragaszkod junk az emberiség 
nevelésére és t an í t á sá r a nézve a J é z u s Krisz tus 
á l ta l felál l í tot t elvek rendszerének teljességé-
hez és t i sz taságához. Ne enged jünk egy j ó t á t 
sem, m e r t n e m lehe t ; ne enged jünk elhomályo-
sítani egyet len egy k iny i la tkoz ta to t t igazságot 
sem, m e r t n e m szabad. 

A keresztény, a krisztusi nevelés és tani-
t á s ügyének d iada lára tö reked jünk és e törek-
vésre kér jük , az iskolai év kezdetén , aláza-
tos és töredelmes szívvel I s ten segítségét és 
áldását . 

„ F e m sancte Spiritus/" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 2. Amerikába kivándorolt testvé-

reink véleménye az odavaló kivándorlás ügyében. — 
Mindenesetre érdemes, hogy meghallgassuk és 

megszívleljük. 
Az amerikai osztrák-magyar konzulok, irja a „ M. 

V." jul. 25-iki számában, Budapesten vannak, hol a 
kivándorlásról folyó tanácskozásokban vesznek részt. 
A kivándorlás krónikus baja Magyarországnak. Idö-
közönkint megjelennek ezen baj orvoslását czélzó or-
vosi rendelvények, kormányrendeletek alakjában; azon-
ban miként a tapasztalat bizonyítja, a betegség csak 
tovább harapódzik, mert az orvosság nem használ. 

Es ennek kétféle oka lehet. Vagy nem volt jó az 
orvosság, vagy pedig a kórisme lett helytelenül fölál-
lítva. Lehet még egy harmadik is, hogy t. i. egyiket 
sem találták el. A mi véleményünk az, hogy ez a 
harmadik föltevés a legvalószínűbb. 

A kiéhezett, munkanélküli népet kormányrendele-
tekkel a röghöz kötni nem lehet, ele nem is szabad. 
Az a kormány, a melyik a kivándorlást meg akarná 
tiltani, merényletet követne el az ország alkotmánya 
ellen, mely minden polgára részére biztosítja a szabad 
költözködés jogát. E nélkül föltámadna a régi jobb-
ágyság intézménye ugy, a mint az még az Árpádok 
alatt érvényben volt. 

Az egyedüli indok, mely a kivándorlás megszün-
tetését némileg megokoltá teheti, a nemzetgazdasági 
szempont, mely a kivándorlásban az ország produktív-
erejének csökkenését látja. 

Bár első pillanatra ez a föltevés igazoltnak lát-
szik, a. tárgyilagos eszmecsere azonban kitünteti, hogy 
ez az aggály legnagyobb részben alaptalan. 

16* 
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A kivándorlókat két osztályba lehet sorozni: a 
kik az óhazába visszatérnek, és a kik Amerikában 
polgárjogot szerezve, itt végleg megtelepednek. 

Foglalkozzunk előbb azokkal, a kik visszavá-
gyódnak ! 

Előrebocsájtjuk, hogy mindazok, kik otthon kézi 
munkát végeztek, Amerika ha nem is eldorádó szá-
mukra, de különösen a mostani viszonyok között min-
dig jól fizetett munkára akadnak s módjukban áll 
néhány év alatt oly tőkét gyűjteni, mely őket odahaza 
már a jobbmóduak közé sorozza. Azok, kik a művelt 
osztáshoz tartoznak és az angol nyelvismerete nélkül 
vetődnek ide, mire sem mennek, sőt a legnagyobb 
nyomoraság az osztályrészük. Ezeknek határozottan 
kár kivándorolni. 

A takarékos kézimunkással szemben, a ki L i. 
félrerakott filléreivel az óhazába visszatér, nemzetgaz-
dasági szempontokkal előhozakodni nevetséges aggály, 
mert hiszen a magával vitt tőke bőséges egyenértéke 
az elvesztett munkának. A tényleges veszteséget tehát 
csak azok alkotják, kik itt letelepedve, a polgárjogot 
megszerezve, magyarságukból teljesen kivetkőznek, 
végleg áthasonulnak, vagyis elamerikaiasodnak, ugy 
hogy utódaik már magyar származásukat is eltagad-
ják. Tulajdonképpen tehát csak ezek megmentéséről 
lehet szó. 

Es ez nem lehetetlenség. 
Szerintünk a magyar kormánynak nem arra kel-

lene törekednie, hogy a kivándorlás megszűnjék, hanem, 
hogy a kivándorlók visszavándoroljanak. Szabályozni 
kell tehát a kivándorlást olyképpen, hogy a kivándorlás 
a kormány felügyelete alatt történjék, mert ez esetben 
a kivándorló nem tartja magát hazájától elszakadott-
nak. E czélból első sorban teremtsen a kormány itt 
Amerikában olyan központokat, a melyek együvé tart-
ják a magyarokat s a melyek az óhazához való ragasz-
kodást keblükben folyton ébren tartják s melyek 
megvédik őket a nemzetiségük ellen intézett azon 
merényletekkel szemben, a miknek most védtelenül 
vannak kitéve, következőleg azoknak önerejükből ellent-
állni nem is képesek. Szaporitsa meg a kormány a 
konzulátusokat, állítson azok élére olyan férfiakat, kik 
nemcsak tökéletesen tudnak magyarul, de a kiknek ma-
gyar érzelmeihez sem férhet szó. Kösse ezeknek lel-
kére, tegye szigorúan kötelességükké, hogy az amerikai 
magyarokkal állandóan érintkezzenek, mert csakis igy 
lehet megteremteni azt a kapcsot, mely az itt élő ma-
gyarokat hazájukhoz fűzi s mely megerősíti azt a 
tudatot, hogy csak ideiglenesen tartózkodnak itt. 

Ily szervezés mellett vajmi csekély lenne azok 
száma, kik végleg elszakadni hajlandók a szülő hazá-
tól : az itteni sokkal kedvezőbb kereseti viszonyok 
pedig biztosabb alapokon nyugvó jólétet nyújthatnának 
az óhazából ideiglenesen eltávozottaknak. 

Van azonban a kivándorlásnak — a jelenlegi ren-
dezetlen viszonyokat véve tekintetbe, — egy igazán 
veszedelmes háttere, s ez a pánszlávizmus. Ennek itt 
Amerikában gátat vetni ugy. hogy az medréből ki ne 
csapjon s piszkos hullámaival meg ne fertőztesse a 

tősg3'ökeres magyar érzelmű, de idegen ajkú magyar-
ságot, már majdnem a lehetetlenségek közé tartozik. 

A panszlavizmusnak rendszerint azok esnek áldo-
zatul, kik Amerika oly vidékein tartózkodnak, a hol a 
magyarság kisebb számban van képviselve, ugy hogy 
a szláv elem, mely sokkal hamarább szervezkedett 
mint a magyarság, — vagy, teljesen elnyomja őket, 
vagy magába olvasztja, mert ma már mindazon segéd-
eszközök fölött rendelkezik, a melyekkel a most még 
csak a szervezkedés stádiumában lévő magyarok távol-
ról sem birnak. 

Igaz ugyan, hogy néhány lelkes katholikus pap 
teljes erejével megbénitani igyekezik a pánszlávizmus 
hatását, sőt máris sokkal szűkebb határok közé szori-
totta ; ámde a hova a magyar pap hatásköre már nem 
terjed, t. i., a hol a magyarok csekély számuknál fogva 
hitközséget nem alakithatnak, ott még mindig szabad 
prédái a káros befolyásoknak. Azokban a hitközségek-
ben, hol magyar papok működnek, egyáltalában nem 
kell tartani attól, hogy a pánszlávizmus hálóit sikere-
sen kivethetné, sőt a megtévelyedettek tábora is nap-
ról-napra fogy ; ámde rendkivül terhes lelkipásztori 
működésük a leggyakrabban lehetetlenné teszi azt, 
hogy a hitközségükhöz távolabb eső helyeken lakó 
magyarsággal is állandóan fenntarthassák az érintke-
zést. A mennyiben tehát bizonyára a nemzeti jelleg 
megóvását is tanácskozás tárgyává teszi a kormány, e 
tekintetben csak az a mentő intézkedés czélravezető, 
ha az illetékes egyházi tényezőknél az amerikai ma-
gyar kath. papok létszámának szaporítását eszközli ki. 

A magyarságnak a leghivebb őre itt is a magyar 
kath. papság, ki az Isten házában nemcsak a vallás-
erkölcsös élet iránti hajlandóságot önti a hivők keblébe, 
de egyszersmind a hazafias érzés ápolását is lángbuz-
galommal hirdeti. g 

Győr, szept. 1. Negyvenévi leilápásztori működés 
ünneplése. — 

Őrangyalok vasárnapján foglalta el Horváth Lajos 
40 évvel ezelőtt a győr-ujvárosi plébániát ; ma szintén 
Őrangyalok vasárnapján, négy évtizeden át telj esitett 
példás lelkipásztori működése földi jutalma fejében, 
fogadta, mondhatni, az egész győri egyházmegye ós 
Győrváros osztatlan ünneplését. 

Az emlékezetes nap már az előző szombati napot 
is elárasztotta fénysugaraival. 11 óra tájban tisztelgett 
nála a központi papság, az újvárosi tantestület és a 
fiu és leánytanulók nagy serege. Este 8 órakor nagy-
szabású fáklyásmenet vonult fel a plebánia-ház elé. 
Lelkes üdvözlő dal elhangzása után a polgárok nevé-
ben Legény Béla dr ügyvéd szólott tüzesen, lelkesen, 
ragyogó és gyújtó igazságoktól duzzadó fényes üdvözlő 
beszédben. 

Érdemes ezt a papdicsőitő beszédet meghallgatni 
Kárpátoktól Adriáig. 

Főtisztelendő plébános ur ! 
E csillagsugaras csendes augusztusi estén itt a jó 

Isten szabad ege alatt köszöntöm hálatelt szivvel és a 
lezajlott hosszú mult ernyedetlen munkássága fölött 
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hódoló érzelmekkel, a jó Isten szolgáját, aki 40 esz-
tendeje már e városrészben prédikálja az Isten igéjét 
és rajta volt mind alkalmatos, mind alkalmatlan idő-
ben, hogy feddjen, dorgáljon avagy dicsérjen, intse a 
hallgatókat minden szelídséggel és tanítással. 

Polgártársaim megtisztelő bizalma adja ajkamra 
az üdvözlő szavak sokaságát, mikkel, ha tengerözön-
nel is lennének azok, eléggé adózni még se tudnék az 
érdemnek, miknek sugarai főtisztelendőséged nemes 
alakját glóriafényként övezik. 

A pályán, amelyen immár egy emberöltő óta 
működik főtisztelendőséged, az idők minden viszontag-
ságai közepette is minden alkalommal a legszebb eré-
nyeinek legpazarabb csillogtatásával mindig az embe-
riségnek. a köznek, hitnek és nevelésnek tett hasznos 
szolgálatot, tette ezt, teszi ezt ma is, az emberi szere-
tet kiapadhatatlan forrásából, táplálta szivét lankadat-
lan buzgalommal mindenekhez alkalmazkodóan is a 
tanításra tűrően. 

Nem pazarolta el az semmiét, aki lelke, emberi-
sége legszebb kincseit a közre árasztotta, hanem be-
fektette s ugyanaz a közélet megtalálja az utat, módot 
és alkalmat, mikor kamatot fizetnie és tőkét törlesz-
tenie kell. 

Az alkalomnak a jelentőség teljes mozzanata im-
máron elérkezett, hogy ragaszkodásunk és szeretetünk 
meg nem osztható egészében hódoljunk azon férfiúnak 
ki mindenkor a munkának terhét hordozta, mint Jézus 
Krisztus jó vitéze. 

Aki istápolója volt az elhagyatottaknak, árvák-
nak és segitő kezével magához emelte azokat. 

Aki megmutatta az utat a tévelygőknek, ame-
lyen haladva, visszakapja őket a társadalom. 

Akinek ajtaján sohasem kopogtatott hiába szegény 
s aki adakozásaiban is betartotta a szentírás szavait, 
hogy ne tudja a jobb kéz, mit cselekszik a bal. 

Aki nem furakodott lelke dus kincseivel, önzet-
len jóakarattal pazarolta azokat az érdemesekre. 

Aki ott jár t hivei közt akkor is, mikor a kolera 
tizedelte azokat, számtalanszor átlépve a halál küszö-
bét Istenbe vetett hittel és bizalommal. 

Aki maga volt a toleranczia, a hűség, jóság és 
önfeláldozás. 

Aki egész életében igyekezett az Isten előtt ked-
ves lenni, és oly munkás, aki nem szégyenli a munkát 
s igazán hangoztatta az igazságnak beszédét. 

Ez volt főtisztelendőséged, ez völt azon időtől 
fogva, mikor a szerény kis falusi paplakból magindult 
és maguk között köszönhették, magukéiknak vallhatták 
az újvárosi hivek. 

40 esztendő pergett le azóta s milyen 40 esz-
tendő. 

Még elnyomott volt a magyar ; a sötétség lakói 
vampir-kezekkel vonták magukhoz, hogy lerántsák 
magukkal a mélybe kriptakövet hengerítsenek föléje 
és megosztozzanak az ő köntösén. 

Főtisztelendőséged ekkor is bizva-bízott egy jobb 
jövőben, lelkesülten hirdette meggyőződésének szent 
erejével, hogy eloszlik a sötétség és az igazság nap-

jának omló verőfénye sugároz be mindeneket s eljő 
az a kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek 
ajakán. 

E nehéz időkben is maga volt a megtestesült vi-
gasztalás bánatának oszlatója könyeknek letöriŐje. 

Hisz főtisztelendőséged, ki dicsőséggel, elszánt 
SZÍVÓS akarattal maga is a névtelen hősök sorában 
küzdötte végig a magyar nemzet szabadságharczát, 
izzó lelkének tüzénél legjobban mérlegelhette ez ese-
ményeket. 

Es ahogy kiderült és megszabadult a nemzet a 
kínzó lidércznyomástól, elzengette az örömnek zsolozs-
máját, oktatta, tanította híveit az újkor mesgyéjén 
szeretettel, lelkipásztorhoz illő szerénységgel tovább. 

A férfiúi erényekkel ékeskedő e lelkipásztort 
ünnepeljük mi főtisztelendőségedben ; ünnepünkön 
nagy általános és nyilvános családtagokul sorakoznak 
főtisztelendőséged köré, mind azok a hatáskörök, in-
tézmények, erkölcsi személyek és eszmei képviseletek, 
melyek a 40 éves működés erkölcsi vagyonnyereségé-
ben osztozkodtak. 

A jó Isten áldást osztó kegyelmével, mindenek-
ben gyámolító jóságával ne forduljon el főtisztelendő-
ségedtől soha, hanem éljen boldogan soká. 

Igy szólott az üdvözlet. Hogy szólott a megha-
tottságtól remegő üdvözölt, ki maga is szónok, azt el 
lehet képzelni. 

Az ünnep napján d. e. 9 órakor volt a hálaadó 
szentmise-áldozat. Ünnepi egyházi szónok Busckek Antal 
győr-nádorvárosi esperes-plebános volt. Templomi ünnep 
után volt újra, még pedig nagy tisztelgés. A következő 
hatóságok és egyesületek tisztelegtek : 

1. A városi tanács. 2. A győri székeskáptalan. 3. 
Az ág. evang. hitközség. 4. Az ev. ref. hitközség. 5. 
Az izraelita hitközség. 6. A tanfelügyelőség. 7. A kath. 
autonomia. 8. A kath. kör. 9. A nagyobb papnevelő és 
theol. tanárok. 10. A szent Erzsébet-Egylet. 11. A győri 
oltár-egylet. 12. A győri Szent László-egylet. 13. A 
győri Szent Yincze-egylet. 14. A győrvidéki tanitó-
egylet. 15. A 48-as honvédek. 16. A győri tüzoltó-egy-
let. 17. A győri hadastyán-egylet. 18. A győri polgári-
kör. 19. A győri jótékony asztaltársaság. 20. Pinnyéd 
község. 21. A m. á. v. altiszti-kör. 22. A hivatalszol-
gák társasköre. 23. A csizmadiák temetkező-egylete. 
24. A győri hajós-egylet. 25. A győri- és győrvidéki 
ker. munkás-egyesület. 26. A győri kath. legény-egylet. 
27. A győri ácstestület. 28. A győri fazekas-testület. 
29. A győri vendéglősök-köre. 

Délben fényes lakoma volt a kath. kör nagyter-
mében, este pedig az ünnepelt vendégelte meg a város 
szegényeit a népkonyhában. 100 szegényre volt terítve. 

Ebben az ünnepben minden oly jellemző volt. 
Hirdeti az ünnepelt erős és nagy lelkét. 

Nyitra-Bajna. A magyar iskolatestvérekről. — 
(Vége.) 

Örömemre szolgál azt is az érdeklődők tudomására 
hozni, hogy a magyar keresztény iskola-testvérek első 
auyaháza már meg is van véve Nyitra-Bajnán. Nagy-
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Tapolcsánytól jól gondozott országút vezet oda s ko-
csin 3/ i óra alatt lehet az utat megtenni. Maga az 
emeletes épület 28 teremmel és szobával 4 hold terü-
leten fekszik, melyet Nyitravármegye a régebbi idő-
ben katonakórháznak épittetett, de az utóbbi évtize-
dekben a m. kir. állami méntelep volt benne elhe-
lyezve. A kincstár két nagy istállóval és két nyilt 
lovardával szaporitotta az épületek számát. 

A telket és az összes épületeket a magyar keresz-
tény iskola-testvérek már át is vették. Jelenleg ugyan 
még csak 3 iskola-testvér van ott. Egy a kántori teen-
dőket végzi, kettő pedig a két osztályú népiskola ve-
zetését eszközli. 

A két fiúiskola átalakitási költsége, valamint há-
rom iskola-testvér berendezési és föntartási költségei 
Nyitra-Bajna hitközséget illeti, s miután a hitközség 
szegény, s aligha lesz képes fedezni a felszaporodott 
költséget, fordult a jó Boll János plébános ur több 
lapban a jószivü nagyközönséghez, hogy a hitközsége 
terhén könyöradományokkal könnyítsen. A többi be-
rendezési és átalakitási költségek, valamint a taná-
rok fizetése és a magyar iskola-testvérek jelöltjeinek 
kiképzési költségei a magyar iskola-testvéreket képző 
és segélyző egyesület terhét képezik. 

Fölvételre eddig 10 magyar ifjú jelentkezett, a 
mi kezdetnek nagyon szép s ezek közül hatnak eltar-
tási költségeire már fedezet is van. 

E helyen el nem mulaszthatom mélyen átérzett 
hálámnak és köszönetemnek kifejezést adni azon 
20,000 korona kegyes alapítványért, amelyet Blümelhu-
ber Ferencz, esztergomi praelatus-kanonok úr ő méltó-
sága tett le, s melynek kamatai magyar ifjaknak ma-
gyar iskola-testvérekké történendő kiképzésére fordí-
tandók. Hasonló hálával és köszönettel adózom a 
kalocsai érsek úr ő exczellencziájának, aki egy az iskola-
testvérek kötelékébe lépett kalocsai fiúért évenkint 
200 koronát fizet. Forró köszönetet mondok a nyitrai 
megyés püspök úr ő méltóságának is, aki ez évre egy 
magyar if jú költségei fedezésére 400 koronát volt ke-
gyes kiutalványozni. 

Ha a jó Isten is ugy akarja, akkor Nyitra-Bajnán 
a magyar keresztény iskola-testvérek anyaházát folyó 
évi szeptember 15-én Isten nevében megnyitjuk. 

A magyar keresztény iskola-testvéreket képző és 
segélyző egyesület, amint vagyoni viszonyai megenge-
dik, földművelési és kereskedelmi iskolákat is nyit az 
iskola-testvérek vezetése alatt Nyitra-Bajnán, s a mi 
talán legfontosabb, iparműhelyeket állit fel, hogy a 
legszegényebb munkás néposztály elhanyagolt gyerme-
keiből hasznavehető munkás iparosok képeztessenek. 

Ha igazán szeretjük édes hazánkat s igazán szi-
vünkön fekszik annak jövő boldogsága, ugy minden 
megtakarított és nélkülözhető filléreinket hozzuk a 
haza oltárára és lépjünk a magyar keresztény iskola-
testvéreket képző és segélyző egyesület tagjai közé. 
Nincs az az ember széles e hazában, aki egy koronát 
ne volna képes, mint tagsági dijat, a haza oltárára 
hDzni, s ha mindenki hazafiúi kötelességének ismeri, 
hogy legalább egy koronával tagja legyen az egyesü-

letnek, ugy a szép czél megvalósítása csak rövid idő 
kérdése. 

A tagok számától és áldozatkészségétől függ te-
hát, hogy a magyar iskola-testvérek áldásos működése 
édes hazánkban minél tágabb mederben, minél előbb 
kezdetét vegye. 

Alapszabálytervezetet és belépési nyilatkozatot 
megkeresésre bárkinek azonnal küld 

Ürmény (Nyitram.), 1901. aug. 15. 
Dr T( th Károly, 

uradalmi orvos. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Ezidei katholikus nagygyűléseink. 

I. 
Másodili Országos Katholikus Nagygyűlés. 

Felhívás Magyarország Katholikasaihoz ! 
A magyar katholiczizmus kilenczszáz éves jubi-

leuma alkalmából megtartott Országos Katholikus Nagy-
gyűlés — melynek emléke feledhetetlenül él még mind-
nyájunk szivében — megbízta a Katholikus Körök 
Országos Szövetségét, hogy a most folyó esztendőben 
is Katholikus Nagygyűlést rendezzen s ennek megtar-
tásáról gondoskodjék. 

E 'megbízatásnak megfelelve, a Magyarországi 
Katholikus Körök Országos Szövetsége a Második 
Országos Katholikus Nagygyűlésre hivja meg a magyar 
katholikusokat : hogy találkozva egymással, erőt, bizal-
mat, reményt merítsünk egymás hithűségéből, haza-
szeretetéből, lelkesedéséből; hogy kifejezést adjunk 
újból hűségünknek, ragaszkodásunknak anyaszentegy-
házunk és édes magyar hazánk iránt ; hogy tanácskoz-
zunk teendőink, jövő feladataink felől, melyek a jövő-
ben reánk várnak, azokról a kötelességekről, melyeket 
teljesítenünk kell egyházunk és hazánk javára, dicső-
ségére. 

A Második Országos Katholikus Nagygyűlés 
november 4 — 7. napjain fog megtartatni Budapesten, az 
ország fő- és székvárosában. 

A nagygyűlésnek rendes tagja lehet minden katholi-
kus férfi, ki ezen szándékát folyó évi október hó 15-ig a 
nagygyűlést előkészítő bizottság irodájában (Molnár-
utcza 11. Kath. Kör) bejelenti s tagsági dij fejében 4 
koronát fizet. A rendes tagok rósztvehetnek a szakosz-
tályi üléseken, a nyilvános üléseken, a nagygyűléssel 
kapcsolatos ünnepségeken s a szakosztályi üléseken 
szólási és szavazási joggal bírnak. A hölgyek pártoló 
tayjai lehetnek nagygyűlésünknek s tagsági dij fejében két 
koronát fizetnek. A pártoló-tagok a nyilvános üléseken 
s a nagygyűléssel kapcsolatos ünnepélyeken vehetnek 
részt. 

Kedvezményes utazásról, élelmezésről, lakásról gondos-
kodva leend. 

Nagygyűlésünkkel egyidejűleg fog megtartatni -
az Eucharisztikus kongresszus, a Katholikus Körök Oszái: 
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gos Szövetségének évi közgyűlése, a Katholikus Legényegy-
letek Országos Szövetségének évi gyűlése, a Keresztény Szö-
vetkezetek harmadik kongresszusa. 

Mindezekről, valamint a részletes programmról is 
idejekorán tognak a jelentkező tagok értesíttetni. 

A jelentkezéseket, hogy mindennel idejében készek 
legyünk, kérjük október 15-éig okvetlen beküldeni. 

Magyarország katholikusai ! 
A múlt évben megtartott katholikus nagygyűlé-

sen diadalmasan emeltük magasra a magyar katholi-
czizmus hófehér lobogóját, felírva rája a magyar kath. 
szivek előtt kilenczszázadon át szent és magasztos 
jelszavakat, amelyért éltünk s ha kellett meg is hal-
tunk — Isten, király, haza ! Jöjjünk össze ez évben 
ismét, ezren és ezren, ennek a zászlónak szárnyai alá, 
megujítni hűségi fogadalmunkat, vallomást tenni katholi-
kus hitünkről, magyar hazaszeretetünkről, erőt merí-
teni a reánk váró kötelességek buzgó teljesítésére. 
Papok és világiak, szegények és gazdagok, egyesüle-
teink, községeink jöjjenek el mind, hogy a hitnek és 
hazaszeretetnek értelmében egyesülve, közös buzgó-
sággal kérjük Nagyasszonyunkat, égi Pátrónánkat, hogy 
ne feledkezzék meg továbbra sem „édes hazánkról, 
Magyarországról". 

Budapest, 1901. szeptember 1-én. 
A Magyarországi Katholikus Körök Országos Szövetsége 

nevében : 
Gyürky Ödön, ifj. gróf Zichy János, 

titkár. elnök. 
II. 

A Magyarországi Katholikus Körök Országos Szövetségének 
Nagygyűlése. 

Mélyen tisztelt Elnökség! 
A Magyarországi Katholikus Körök és Olvasó-

Egyesületek Országos Szövetsége ez évi nagygyűlését 
a katholikus nagygyűléssel kapcsolatban folyó évi novem-
ber hő 4—7. napjainak egyikén fogja megtartani. 

Alapszabályaink 4. §-ának a) pontja értelmében a 
szövetségbe lépett egyesületek az évi nagygyűlésre 
tetszés szerinti számban küldhetnek tagokat, kik közül 
minden egyesület részéről két erre felhatalmazott tag szava-
zati joggal bir. 

Tisztelettel kérjük a t. Elnökséget, hogy egyesü-
letének tagjait a Nagygyűlésen való részvételre buzdí-
tani, lelkesíteni szíveskedjék s a jelentkezők neveit, 
valamint a szavazásra jogosított tagok megbizó levelét hoz-
zánk mielőbb beküldeni szíveskednék. 

Alapszabályaink 17. §-a értelmében a szövetségbe 
lépett egyesületeknek joguk van a Nagygyűlés elé ter-
jesztendő kérdések sorába egy vagy több tárgynak 
fölvételét ajánlani; tartozik azonban ezen ajánlatot (az 
esetleges előadók megnevezésével) az Igazgató-tanács-
hoz írásban beküldeni. 

Erre vonatkozólag is tisztelettel kérjük a t. El-
nökséget, hog}- ha az egyesületi életre, a katholikus 
körök működésére vonatkozólag valamely kérdést föl-
vetni, valamely tételt a nagygyűlésen tárgy altatni 
óhajt, ide vonatkozó indítványát szeptember végéig Igazgató 
tanácsunkhoz beküldeni szíveskednék. 

Mélyen tisztelt Elnökség ! 
Szövetségünk ezévi nagygyűlése különösen fon-

I tos lesz, mert főtárgyát az alapszabályok módosítása 
fogja képezni, s ezzel kapcsolatban feladata leend Szö-

! vétségünknek uj szervezetét megalkotni s annak mű-
ködési körét szélesebb alapokra fektetni. Ne maradjon 
el tehát ezen nagygyűlésről egyetlen egyesület sem, 
vegyük ki mindnyájan részünket az alkotás nagy mun-
kájából. 

Budapest, 1901. szeptember 1. 
Gyürky Ödön, i f j . Zieliy János gróf, 

titkár. elnök. 

A katholikus tanítók segélyalapjának közgyűlése. 
Budapesten aug. 24-én. 

(Vége.) 

A folyó évre a közp. bizottság ösztöndijakra 
kiosztott 3500 koronát, segélyezésre 4000 koronát s az 
elnök kezében hagyott a mult évi maradványnj ral 
együtt 1282 kor. 92 fillért, hogy abból az évközben 
előforduló sürgős segítséget eszközölhesse. 

Ösztöndijat kaptak: Polgári Margit, Koses Antal, 
Puslás Gábor, Tódor László, Oberle Alajos, Berkovics 

! Miklós, Kocsis Jolán, Lipeczky Ágoston, Groszmann 
; Mária, Laszczilc Ernő, Tormássy László és Györkös József. 

A régebbi ösztöndijasok közül megmaradt 2-3 s igjr az 
összes ösztöndíjasok száma 35, évi 100 koronával. 

40 koronás segélyben részesültek 100-an, név 
szerint : Holicska János, Peterecz Ignácz, Stubnya 
Ignácz, Szmetana Szaniszló, Tomanek József, Vojcsik 
Ignácz, Molesán István, Szopkó József, özv. Bacskay 
Mihályné, özv. Fridrich Antalné, Nagy Károlyné, Arécsy 
Agostonné, özv. Andraskó Józsefné, Császárik Vazul, 
Czompelyi Ede, Denátnik György, Gajdics András, 
Bertik Péter, Krenyiczky József, özv. Moszkva Jánosné, 
Neviczky István, özv. Sárpataky Sándorné, Szaffka 
Vazul, özv. Takács Péterné, Tinyó Imre, özv. Vrabelyi 
Jánosné, özv. Zsalkovics Andrásné, özv. Bartha Józsefné, 
Bálint István, Biró József, özv. Boga Jánosné, Borsos 
Mihály, Gergelyi. József, Györgyi András, özv. Imre 
Ferenczné, özv. László Istvánné, Lőrincz Péter, Mihály 
István, Orbán János, Orbán Ferencz, özv. Pál Balázsné, 
özv. Sándor Mihályné, Vincze László, özv. Dnálszky 
Károlyné, özv. Farkas Jánosné, Hannor Győző, özv. 
Hári Jánosné, Horák Bernát, özv. Janda Rezsőné, 
Juhász József, Kanka János, özv. Morász Ignáczné. 
Szokoly István, özv. Borossay Jánosné, Veninger 
Ferencz, Angelovics Endre, Czirbusz Mihály, Gajdos 

I János, Saup Imre, özv. Mihálovics Jánosné, özv. Vizy 
Lászlóné, Bitye János, Marian Aurél, Márkus Sándor, 
Pap Mihály, özv. Szekula Györgyné, Hanusz Alajos, 
Jancsina Zénó, Klacskó Károly, Melicher István, Nems-

Î sava József, Bognár István, Drankovics József Németh 
! József, Horváth Károly, Jung Ferencz, Kresz János, 

Moussung Gyula, özv. Miltényi Istvánné, Schubert 
Károly, Kling Antalné, özv. Komlósy Istvánné, Pillich 
Lajos, Sárga József, Avrám Illáné, özv. Arvay Jánosné, 

! Bisz József, özv. Dsurny Jánosné, Hagovszky József, 
Szlusny Gusztáv, Vollay Elemér, özv. Schniderics Jó-
zsefné, özv. Szakái Józsefné, Szélessy István, Belső 
Kálmán, Polcsinszky János, özv. Schveitzer Lajosné, 
özv. Szita Boldizsárné, özv. Tarnóczy Ferenczné és 

I özv. Tolnay Józsefné. 
A-közgyülés az elnök indítványára általános lel-

kesedéssel kimondta, hogy a katholikus tanítói árvaház lé-
I tesitését immár elodázhatatlannak tartja és a létesítés mó-
j dozatainak megállapítására Walter Gyula prelátus 
1 elnöklete alatt Petrovátz József, Ember Károly, Gubicza 
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Lajos, Erdélyt Imre, Kászonyi Alajos és Walter Károly 
tagokból álló bizottságot kiküldi. Tárgyalás alá került 
Glattfelder Gyula drnak, a ,Szent-Imre-Egyesület buzgó 
elnökének, beadványa a katholikus főiskolai internátus 
tárgyában. A közgyűlés kimondotta, hogy az interná-
tust, e fontos és üdvös intézményt, a hazai katholikus 
tanító-egyesület figyelmébe ajánlja és ezentúl az ösz-
töndijak kiosztásánál előnyt nyújt azon folyamodóknak, 
kik az internátus tagjai óhajtanak lenni, vagy már ab-
ban élveznek bentlakást. 

Yégül hálás köszönetét fejezi ki a gyűlés Walter 
Gyula elnöknek azért a fáradhatlan buzgalmáért, me-
lyet a segitő egyesület fejlesztése érdekében kifejt, 
valamint azon nemes adományáért, melyet a katholi-
kus tanitói árvaház czéljaira a mai ülésben felajánlott. 

Ülés után a közgyűlés tagjait a közp. papnevelő 
intézet igazgatósága vendégszerető asztalához hívta meg. 

I R O D A L O M . 
— Irodalmi jelentés: A napokban jelent meg 

több egyházmegyei hatóság jóváhagyó engedélyével 
Budapesten, Rózsa Kálmán és neje nyomdájában, Rövid 
bibliai Történetek czimű tankönyv a róm. kath. gyerme-
kek I. és II. osztálya számára. Irta Fonyó Pál. — Az 
ó szövetségből 9 történetet, az uj szövetségből 23 tör-
ténetet ad elemiesen, rövid vonásokban, elbeszélő alak-
ban. Minden történet végén 20—25 ügyesen feltett 
kérdés átveszi és átismétli az egész történetet. A mű, 
mely Majláth Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök urnák 
van ajánlva, 48 lapra terjed s minden egyes történet 
szép képpel van illusztrálva. A mű kemény kötésben 
30 fillér. Elárusitók kedvezményben részesülnek. Meg-
rendelhető : Budapesten (VIII., Szentkirályi-utcza 30. sz. 
a.), Rózsa Kálmán és neje könyvkiadóhivatalában. — Mutat-
vány-példánynyal díjmentesen szolgál a kiadóczég. 

VEGYESEK. 
— Ritka collégialités. Zalka János elhunyt győri 

püspök végrendeletében még a budapesti egyetem hit-
tudományi karának tanártestületéről is szives volt meg-
emlékezni. Annak emlékére, hogy valaha ő is tagja 
volt e testületnek, 4 gyönyörű arczképet hagyott a kar 
dísztermének, u. m. Cardinalis Baronius, Natalis Ale-
xander, Surius és Joannes Bollandus hires történettu-
dósok arczképeit. A hány pillantás e képekre, annyi 
áldó gondolat fog a nagylelkű collega után az örökké-
valóságba szállni. 

— Kifogyhatatlan jótékonyság. Császka György 
kalocsai érsek ur legújabban 24,000 koronát adomá-
nyozott az adai apácza zárda-épület javára. 

— Egyházzenei kongresszus volt a mult hó vége felé 
Regensburgban. Hazánkból jelenvoltak Majláth Gusz-
táv Károly gróf erdélyi püspök ur, Bogisicli Mihály v. 
püspök esztergomi kanonok és mások. A regensburgi 
székesegyház énekkara ezúttal még a híres római pápai 
zenekaron is túltett művészi előadásával. Bogisich 
Mihály püspök részletes jelentést tett a kongresszus 
lefolyásáról Vaszary Kolos bibornok hgprimás érsek ur 
ő emjának, a ki az egyházi zenében az egyházias 
styl megerősödése iránt nyilvánította forró óhajtását 
hazánkra nézve. 

— Templomszentelés Veszprémben. A veszprémi 
kegyesrendiek templomát, melyet a volt tanítványok 

lelkes adakozásából gyönyörűen restauráltak, jövő 
vasárnap, Kisasszony napján fogja dr Hornig Károly 
báró püspök úr benedikálni. 

— Papi lelkigyakorlatok voltak a mult hó végén 
Pécsett. Bámjik Ignácz J . t. atya vezette. Naponkint 
négy elmélkedést végeztek. Hetyey Sámuel püspök ur 
naponkint megjelent. Az utolsó napon Wurster Józseí 
dr kanonok, papnevelő-intézeti rektor, mondott szent-
misét, mely alatt általános áldozás volt. 

— Ugyancsak papi lelkigyakorlatokról érkezett 
tudósítás Kalocsáról, a hol aug. 26—30-ig Rosty Kál-
mán J . t. atya vezette az elmélkedéseket és más lelki-
gyakorlatokat a nagy seminarium házi kápolnájában. 
I t t is, mint Pécsett, maga az ősz főpásztor, Császka 
György kalocsai érsek ur is részt vett papjainak lelki 
szentgyakorlatában. 

— A kánonok szellemében a hitélet éltető közép-
pontja és mozgató ereje minden egyházmegyében a 
püspök. Az ő kezében kell tehát központosítva lenni az 
ujabb időben lendületnek indult egyesületi életnek is. 
Szép példa erre nézve a veszprémi eset. Az ottani Kath. Kör 
nagyérdemű egyházi elnöke, Vogronics Antal praelatus 
ur, aggkorára való tekintetekből, állásáról lemondott. 
Lemondását a főpásztor kezeibe tette le, és onnan 
kapta a felmentést. De mily kitüntetőt ! Minden szála 
az egyházi kormányzás gyeplőjének a püspök kezébe 
való. Svaviter et fortiter. 

— Az eperjesi r. k. plébániára, miután Pletényi 
Endre apát-plebános kassai kanonokká neveztetett ki, 
négyen pályáztak, u. m. gróf Csáky Adorján dr, ifj. 
Sikorszky Endre, Telekessy János és Zaborovszky Béla. A 
jelölés, már meg is történt volna, ha zsidó és protes-
táns városi képviselők össze nem fognak és felebbezést 
nem adnak be az aug. 10-iki közgyűlésnek ama hatá-
rozata ellen, mely szerint a plébánost a városi képvi-
selő testület róm. kath. tagjai az egyházképviselet 
tagjaival együtt választják meg. A zsidó és protestáns 
városi képviselők szintén választani akarnak kath. 
plébánost. Igazán, roppant nagy szerénység. ítélni 
akarnak a fölött, ki való kath. plébánosnak, a kik az 
egyházzal farkasszemet néznek. 

— Boldogult Zalka püspök hagyatéka. A hagya-
ték leltározását már nagyrészt befejezték és ez végén 
a teljes számadással elkészülnek. A hagyaték felvéte-
léből látható, hogy a négy főörökös : a nagyobb pap-
nevelő, egyházmegyei alap, egyházmegyei tanitó-nyug-
dijalap és az elaggott papok nyugdij-alapja közösen 
200 ezer koronát kap. A hagyatékfelvétel tételei sze-
rint az aktivum összesen 452,694 korona, a mivel szem-
ben a passzívum 248,000 koronát tesz ki. A négy fő-
örökösnek tehát marad 204,694 kor. A hagyaték teljes 
megállapítása csak a folyó esztendő végével lesz lehet-
séges, a mikor az 1901. évből a hagyatékra eső 15 nap 
jövedelme is meghatároztatik. Ez azonban nem fog 
jelentékeny különbséget tenni. 

A szerkesztő telefonja. 
P. i?. A breviáriumról irt czikkelye külföldön ért utói. Az 

országgyűlés berekesztése alkalmából való ittlétekor jó lenne a 
dolgot megbeszélnünk. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- § 

ként kétszer : 
szerdán és szombaton, i 

Előfizetési dij: \ 
félévre helyben s posta- jj 

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztő lakása : \ 

Budapest, 
VI., Bajza-utcza 14. sz., § 
hova a lap szellemi \ 
részét illető minden ï 
küldemény czimzendő. j 

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

20. 

Előfizethetni 
Î minden 
; kir. postahivatalnál : 
Î Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
î könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
i 8. sz. alatt, hova a 
i netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
î levélben, intézendők. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. Budapesten, szeptember 7. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

Az Assumptio definiálhatósága. 
Kisasszony vagyis a b. szűz Mária szüle-

tése nap ja a lka lmából az ő dicsőséges menny-
bevitele h i t t i tkának kivánunk néhány szót 
szentelni. 

A ha jna lhasadás és napfelkelés minőségé-
ből nem lehet teljes biztossággal a nap leál-
dozásának minőségére következte tn i . Teszem 
azt, ha t iszta verőfényes volt a n a p kelése, 
abból szükségképen még n e m következik, hogy 
leáldozása is t iszta verőfényes égben fog vég-
bemenni. Viharos nappa l jöhe t közbe és fényes 
alkony helyet t lá ta t lanul sülyedhet le a nap 
az éj homályába. 

A b. szűz Mária, az ő is tenanyai méltó-
ságából kifolyólag, lé tének legeslegelső perczé-
ben, t. i. már a foganta táskor , a szeplő nél-
kül való tökéletességnek, t i sz taságnak és dicső-
ségnek oly teljes elidegeníthetetlenségében j e len t 
vala meg, hogy enyészhete t len fényességű 
megjelenéséből, e földi életből való távozásá-
nak minőségére, teljes kétségtelenséggel lehet 
következte tés t vonnunk. 

P á r a t l a n t iszta és fényes volt az élet 
l á tóha tá rán való megjelenése, pá ra t l an t iszta 
és fényes az élet l á tóha tá rán való letűnése. 

A bűn szeplője nélkül fogan ta tván , lehetet len, 
hogy a bűn fe le t te annyira e lha ta lmasodha to t t 
volna, hogy szeplőtelen teste, melyből az 
I s ten F ia dicsőséges szent tes te vé te te t t , a 
halál , enyészet és férgek, a b ű n zsoldosai 
ál tal való elpusztí tás z sákmányáu l eset t az idők 
végéig, a f e l t ámadás napjáig . 

A mitől a Krisz tus t es té t és vérét imádó 
keresz tény kebel szent kegyelete visszariad, 
t . i. az a gondolat , hogy az Is ten anyjának , 
a b. szűz Máriának szeplőtelen teste, ki t ud j a 
hol nyögi a bűn ro thasz tó h a t á s á n a k keserves 
következményei t , ez a gondola t nem fejez ki 
valóságot , nem Is ten sugal l ta gondolat . I s ten 
egyházának hi tében és egész életében — m a g a 
a Mária mennybemene te lének ünnepe elég 
bizonyíték — teljes nagyságában és egész 
erejével él az a mennyből sugall t meggyőző-
dés, hogy a boldogságos szűz Mária meghal t 
ugyan, és pedig a halá lnak ugyanazon lénye-
gével, mely minden ember, még az ő isteni 
F ia földi é letének is végét jelenti , t. i. a lélek 
és tes t egymástól való elválásával, ámde egy-
ú t t a l a ha lá lnak oly ethikai tökéletességével 
és természet fe le t t i kivál tságos dicsőségével, a 
mely utóbbiból különösen szükségképen kö-
ve tkeze t t az Assumptio, vagyis az, hogy a b. 
szűz Mária a halál első zsoldjának, a test és 
lélek elválásának ténye után, romlás t tes tében 
nem szenvedett , hanem romlat lan tes te szeplő-
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teleii lelkével együt t nemsokára felvi tetet t a 
mennyekbe. „Maria stat im post mor tem secun-
dum animam et corpus in coelum assumta 
est." Igy fogalmazza ezt a lii t t i tkot a dogma-
tica. *) „Mortem subiit temporalem, nec tarnen 
nexibus mortis deprimi potui t" mond ja az 
egyház nagy szent Gergely Sacramentar iu-
mában . 

Századunk egyik legnagyobb dogmatikusa, 
a kölni papnevelő-intézet dicsősége, Scheeben, 
óriás erővel összeállitott , de sajnos csonkán 
m a r a d t d o g m a t u d o m á n y á n a k III . kö te tében 
19 lapot szentel ennek a per eminent iam ke-
gyeletes hi t t i toknak. Renge teg tudássa l kifejti 
i t t Mária szabadságát a halál ura lmátó l vagyis 
kötelékeitől, ha lá lának sajá tságosságát , t es tének 
romla t lanságá t és ő neki különös m ó d o n elő-
legezet t fe l támadásá t . A hit l e t é teményének 
minden for rásában végzet t és pedig erős kri-
t ikával végzet t ku t a t á s eredménye gyanán t 
következőképp m o n d j a ki Í té le té t : „A mon-
dot tak következ tében Mária test i mennybevé-
te lének dogmatikai definicziója épp ugy lehetsé-
ges, mint a szeplőtelen foganta tásé , és ez a 
definiczió, t ek in te t te l e ké t t a n benső össze-
függésére, különös tek in te t te l az Apokalypsis 
11. f. 19-ik verséhez mondot t ak ra , egészen idő-
szerű lenne. Ez a definiczió, mindenesetre , 
nemcsak a Mária teljes és mindenoldalú meg-
dicsőülésének áhi ta tos k ívánságát elégítené ki, 
hanem oly dogmát emelne ki, mely a dog-
mák szervezetében, a többi közöt t m i n t 
Krisztus fe l t ámadásának pá rhuzamos h i t t i tka 
(Pendant) , igen je lentős helyet foglal el. Az t 
lehetne ugyanis mondan i : a min t a külsőleg, 
szemtanuk által, legfényesebben igazolt fel-
t á m a d á s a Kr isz tusnak tárgyi lag és alaki lag 
alapja a keresztény hi tnek és r eménynek : ugy 
e mellett , a szintén Krisztus fe l t ámadása ál tal 
biztosított és meg tö r t én t f e l t ámadása Máriá-
nak, a mely csak tárgya, nem indító oka a hitnek, 
megkoronázása a tényleg befejezet t megvál tó 
műnek és másodrendű kezesség a keresztény 
remény számára. Ebben a fo rmulában kifeje-
zésre j u t a két tény hasonlósága és lényeges 
külömbsége." 2) 

A bold, szűz Mária csodálatos mennybe 
való felvételének 3) definiálhatósága, egyébiránt , 

Egger, Enchirid. th. d. sp. ed. 2. p. 416. 
2) Scheeben, Handb. der kath. Dogmatik, III. k. 
3) Magyarban is jó lesz külömbséget tenni Krisztus 

m á r tu l van a theologusok elméleti vi tatkozá-
sainak légkörén. Már az egyház gyakorlat i 
életének folyásában is helyet foglalt avval a 
javas la t ta l , melyet közel 200 zsinati a tya nyuj-
t o t t be a vat ikáni zsinat elé a következő 
ké re lemmel : „Ad maiorem Dei Filii a tque 
Deiparae glóriám, ad ineffabilem omnium 
christifidelium consolationem, beatam Mariam, 
anima Immaculata et corpore virgineo ad dexteram 
Bei Filii, nostram praestantissimam mediatricem in 
coelis cidstare, a sacrosancto Concilio Vat icano 
explicite et solemniter declarari et definiri 
pe ra rden te r postula tur . " 4) 

Azóta , ennek a kére lemnek teljesítése nem 
szűnt m e g óhaj és ima t á rgya lenni. Boldog 
lesz a nemzedék, melynek imá já t Is ten meg-
ha l lga t ja . 

A b. szűz Anya pedig, születése napján, 
fogad ja tő lünk keg}Tesen, halá la megdicsőülé-
sének tel jességeért való emez alázatos esengé-
sünket . * 

Az igaz hazafiság. 
—- Mayer Béla v. püspök, kalocsai kanonok sz. Istvánnapi 

.. . beszéde. 1901. aug. 20. — 
„Oh dicsőséges szent Jobbkéz" ! 
„Melyet magyar óha j tva néz." 

(Régi magyar egyházi énei.) 

Az első magyar király emlékezetét üljük ma kath. 
egyházainkban Magyarországon. Nagy nemzeti és val-
lásos vigasztalás rejlik azon örvendetes jelenségben, 
hogy a magyar nemzet minden dicső hagyományai 
között az áldott emlékti első szent király iránti kegye-
letet őrzi a legbensőbb áhítatával. Es ezt jól teszi: 
hisz tőle nyerte szabadságát, alkotmányát ; neki köszöni 
egyik legfőbb kincsét, a keresztény vallásnak Árpád 
földjén első talapzatát. Épp azért ma a városok és fal-
vak templomaiban ünnepre kondulnak a harangok és 
szent énekek harmóniája zeng végig Szent István ezer-
éves birodalmán. A templomok szószékeiről, az ország-
nagyok dísztermeiből, a nemzet hazafias hírlapjaiból 
visszazeng e napon a szent király emlékét áldó kegye-
let hangja ós felújítja lelkünkben egy e z r e d é v küzdel-
mes, dicső történetét, örömével, fájdalmával egyaránt. 

Ünnepre hí a harangok zúgása és a bensőnkben 
megnyilatkozó hazafias kegyelet érzése. 

Vájjon ünnepel-e a nemzet ? Ünnepel-e ugy, mint 
azt az apákról fiukra, unokákra örökségül szállott 
hagyomány parancsolja? Szívből fakad-e most is a 
nemzet ajkairól a szent ének : rHol vagy István király ! 
„Téged magyar kíván." Sohasem énekelhette a gyö-

Urunk mennybe menetele (Ascensio) s a b . szűz Mária 
mennybefelvétele, mennybevitele (Assumtio) között. 

4) Martin, Docum. Cone. Vatic, col. 106. 
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nyörü régi magyar ének e sorait a magyar nép mé-
lyebb és valódibb meggyőződéssel, mint éppen most. 
Sohasem volt több oka a magyar nemzetnek annyira 
szivből fohászkodnia szent királyához, mint napjaink-
ban, midőn oly sok búval harmatoznak Szent István 
birodalmának gyönyörűséges mezői, a melyekben elha-
talmasodott a dudva, a konkoly, a gaz, s hervadásnak 
indult a hazaszeretet szép virága. Á. K. A. Szent István 
napja oly ünnepe a magyarnak, midőn a hazaszeretetet, 
mint külön álló keresztény erényt fölvihetjük e szen-
telt szószék magaslatára: hogy innen* szabad folyást 
engedjünk magyar nemzeti érzelmeinknek s a haza-
szeretet (hitünk szelleméhez fűzve) keresztény köteles-
ségnek is hirdessük: hisz ma szent István emlékét 
ünnepeljük, ki nekünk földi hazát szerzett s kinek 
összes keresztény erényei hazájának és népének szere-
tetében érték el a legmagasabb tökélyüket, leghatáro-
zottabb kifejezésüket. 

En szükségesnek, jogosultnak, sőt keresztény föl-
adatnak tekintem, ha a mai napon e szószékről földi 
hazánk szeretetének fölébresztésére, ápolására és meg-
szentelésére gyönge szavamat fölemelem. Hisz oly idő-
ket élünk, midőn joggal kérdezhetjük: van-e nekünk 
hazánk? ki beszél ma a hazáról? A hazának mi jófor-
mán már fogalmát is elvesztettük, magyar hazát már 
nem is emlegetünk : helyébe egy ujabbkori fogalmat 
helyeztünk, melyet nagyképűsködve „magyar államnak" 
neveztünk el. Mintha azóta hazafiságunk erényei is 
elfoszladoznának és összes magyar érzelmeink ezen 
önalkotta bálvány imádásában elkorcsosulnának ! 

De hát mi a haza? mi a magyarnak hazája? Mű-
nyelven szólva: egy földrajzi kiterjedés a szélesség és 
hosszúság ennyi és ennyi fokai közt, élén egy állam-
fővel, ki fejedelmi hatalmát népével közösen gya-
korolja. 

Magyar szivvel és szóval mondva : a haza nekünk 
egy szent valóság. Az egykor vértől ázott, most kenyér-
termő föld : az a hely, melyen bölcsőnket ringatták, az 
a sirhalom, mely apáink csontjait takarja és nemsokára 
a mi hamvainkat is magába fogadja. A magyar haza 
nekünk egy ezeréves történet, melyben a párduczos 
-t^rpád daliás leventéit honfoglaló munkájukban vérezni 
s győzni lá t juk; a hol Árpád legdicsőbb unokája a 
hármas bérczekre rátűzi a szent kereszt diadaljelét, s 
koronájának a szentség kegyeletét biztositjá évszáza-
dokra. A mit mi hazának nevezünk, azt mi ott gyá-
szoljuk a Muhi pusztán, Várnán, Mohács véres mezein 
és A'ilágos szomorú emlékezetű térségén ; büszkeséggel 
emlegetjük a kenyérmezői, nándorfej érvári diadalokban, 
önérzettel a nagy-sarlói, az isaszegi és szolnoki győzel-
mekben. A mi hazánk uralkodója a legelső magyar 
ember, a király, kiben mi nem egy közönséges állam-
főt látunk, hanem az Úrnak fölkentjét tiszteljük. A 
mi hazánk mindazon nagy férfiak, kiknek bölcsessége 
irányt szabott nemzeti haladásunknak ; áldozatképes-
sége művelődésünk alapjait megvetette; ihlettsége és 
lángszava szent eszmék tiszteletére tanitott s meg-
valósítására megedzett ; a mi hazánk mindazon hős 
férfiak, kiket meg lehetett ölni, de nem lehetett meg-

győzni ; kiket bitófára lehetett szegezni, de dicső em-
léküket nem lehetett szivünkből kitépni. A mi hazánk 
a szent korona, a háromszinü nemzeti zászló, fölötte az 
apostoli kereszt. Nagyasszonyunk pártfogása ; Szent 
István jobbkeze ; a körülötte imádkozó nemzet. Egy 
szóval : az elmúlt ezer évnek minden dicsősége, öröme, 
fájdalma és bubánata, mely a négyfolyamos ország 
határain belül ma forró imába egybeolvadoz, hálát 
adva a mult dicsőségeért, reménységet meritve a jövő 
küzdelmeihez. Ez a mi hazánk, a magyarok hazája, s 
erről a hazáról mondom én, hogy azt szeretni nemcsak 
hazafias, hanern keresztény kötelességünk is. 

Szeretnünk kell nem szóval, hanem cselekedettel. 
Ha a hazaszeretet csak sallangós, sujtásos szavakban 
nyilatkoznék ; ha mindaz igaz hazafi volna, ki nagyo-
kat tud mondani, hazaszeretetét önmaga hirdeti : ak-
kor mi boldog nemzet volnáok, — s nem cserélnénk 
a föld bármely népével sem, mert hát sehol annyi 
hazafi nincsen, mint e szép Magyarországon, a hol 
mindenki a hazaszeretetet hordja ajkain, s arról any-
nyit beszél, hogy érette tenni is valamit már rá sein 
ér. Ám az igazi szeretet néma, s az igazi hazaszere-
tet nem szokott csak szép szavakban áradozni, hanem 
kell hogy tettekben nyilatkozzék és példájával nagy 
tettekre hevítsen. A törvénynek hű és lelkiismeretes 
megtartása nem csak lent, hanem fönt is ; a felsőbb-
ség iránti engedelmesség nehéz viszonyok közt is a 
hazafiságnak elengedhetetlen követelményei. A közjó-
ért buzgólkodni, a közjónak magánérdekeinket aláren-
delni ; a nyilvános életben önzetlenséget, jellemességet 
tanúsítani, őseink szent intézményeit tisztelni, hagyo-
mányaihoz hiven ragaszkodni : — a hazafiságnak eré-
nyei. A családi tűzhely szentélyét keresztény erények-
kel fölékesíteni, a szent hit világító fénye mellett, a 
kereszt zászlója alatt földi hazánk zarándoklását egy 
magasabb hazába irányítani, hol őseink megdicsőült 
leikeivel egykoron, a jóságos Isten örök imádásában 
egyesülni remélünk, — ezek az igaz hazafiságnak ke-
resztény erkölcsei, a hazaszeretetnek diszvirágai. A 
valódi hazafiság ezen erényeire kötelezett bennünket 
a mi Üdvözítőnk nem csak szóval, hanem az ő életé-
nek szent példájával, vallásának nemzetföntartó er-
kölcstani parancsaival is. 

Midőn a mi isteni Mesterünk földi hazájának előre 
látott pusztulását megsiratta, akkor a hazaszeretetet az 
ő isteni könnyeivel megszentelte, s azon erények so-
rába emelte, a melyekben a buzgó keresztény szent 
kötelességet is lát. Isteni mesterünk ugyan az egész 
világ Üdvözítője, első rendben azonban még is az ő 
népeért buzgólkodott, azért élt, azért halt meg. A ha-
zaszeretetnek kötelességét egyetlen-egy parancsba fog-
lalta, midőn azt mondta: „Adjátok meg a császárnak, 
ami a császáré, és Istennek, ami az Istené." 

Épp azért a keresztény ember föltétlen engedel-
mességgel viseltetik felsőbbsége iránt, még akkor is, 
amidőn jogtalanságot kell tűrnie s a szenvedett sérel-
mekben Üdvözítőnk példájára megnyugszik, ki sze-
mébe mondta igazságtalan bírójának : „Nem volna ne-
ked hatalmad fölöttem, ha az nem adatott volna 
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neked fölülről!" Ha azonh.au az ő tanítása szerint szo-
morú viszonyok között inkább engedelmeskedtünk 
Istennek, mint az embereknek : akkor mi a hatalom 
rangfokozatán Istent magasabbnak tart juk minden földi 
hatalmasságnál. Nem vagyunk mi hazátlanok, midőn 
a földet csak ideiglenes tartózkodási helyünknek is-
merjük, mi csak azt tartjuk, hogy a mennyország fö-
lötte áll a földi hazának, és az embert nem tekintjük 
oktalen állatnak, hanem oly teremtménynek, a kinek 
lelke az örökkévalóság várományosa. Szent hitünk sze-
rint azt tartjuk, hogy e földön élni, küzdeni, egyedül 
az örökkévalóságért érdemes. Ámde azt is tart juk, 
hogy az örökkévalóságnak minden öröme és boldog-
sága jutalmul adatik azoknak, kik honpolgári köte-
lességeiket hiven teljesítik, hazájukat önzetlenül szeretik, 
érette nagy áldozatokat hozni készek. 

Nem jó hazafi, ki nem jó keresztény s nem jó 
keresztény, ki nem jó hazafi. 

A jó keresztény a hazának él, s nem jó keresz-
tény, ki csak a hazától élni akar. 

A hazafiságnak minden erénye a mi szent hitünk 
forrásából fakadoz. 

Valahányszor nemzetünk nagyot, dicsőt müveit, 
erejét és lelkesedését a keresztény vallás szelleméből 
merítette. E vallás ihlette meg őseinket, midőn a Szűz 
Mária-képes zászlók alatt a félhold hatalmával szembe 
szállottak, s a hazafiságnak tündöklő erényeit akkor 
gyakorolták, midőn a kereszt védelmében véröket on-
tották. E vallás ihlette meg mindazon nagy férfiainkat, 
kik a nemzet művelődésének oltárára százezreket 
áldoztak, a tudományoknak csarnokait megnyitották, 
az erkölcsök szeliditésére intézeteket alapítottak. E 
vallás ihlette meg azon jámbor szűzeket, kik ifjúságii-
kat, szépségüket a betegek ápolásában elhervasztják s 
e földi életnek minden örömét egy sirontuli remény-
nyel fölváltották. 

E vallás volt a magyar nemzet minden dicsősé-
gének és örömének gazdag kútforrása; de ez volt egy-
ben a nemzet gyásznapjaiban egyetlen vigasztalója és 
bátoritója is. Midőn az önkény hatalma megfosztotta a 
magyart az ö alkotmányától, szabadságától, s a honfi 
kebel fajdalmát némaságra kárhoztatta: e szentelt szó-
székről hangzottak el a ker. hit biztató szavai, melyek 
nem engedték a nemzetet elcsüggedni, bánatában két-
ségbeesni. S ha nemzetünk történetében fájó szivvel 
azt is olvassuk: hogy voltak korszakok, a midőn a 
hatalom tekintélye csökkent; a törvény iránti tisztelet 
pusztult; a midőn a korona fénye elhomályosodott; a 
szabadság kétségessé vált ; a polgárok csak az érdek, 
a haszon, a dicsvágy, az élvezet után rohantak; a mi-
dőn mindenki csak önmagát kereste, közjó, közérdek» 
önfeláldozás, önzetlenség, jellemesség, ismeretlen fogal-
makká lettek ; a midőn a lélekvásárlás undok orgiáiban 
az erényt eltaposták, a léhaságot fölmagasztalták; a 
midőn a magyar nem lelte honját a hazában és csalfa 
idegenek őseinek vérével áztatott, verejtékével öntö-
zött becsületes magyar földjét elharácsolták; nemzet-
közi szellemével a magyarnak szent hagyományait 
lomtárba vetették és kereszténytelen intézményekkel 

helyettesítették: akkor mi ugyanazon fájó lélekkel 
ennek okát egyedül csak a vallásosság erőtlenségében, 
a hitbeli élet meggyérülésében találjuk, melynek táma-
szát elvesztve, az erkölcsök mélyen sülyedtek odáig, a 
hol őseink, apáink, önzetlen, tiszta hazaszeretetét már 
meg sem értjük. Mintha csak az ilyen korszakról 
panaszkodott volna a költőbe szavaival : 

„Völgyben ül a gyáva kor. s határa 
Szűk köréből öse saslakára, 
Szédeleg ha néha felpillant." 

De hagyjuk abba a jelen sötét képének rajzát. 
Feledjük a nemzeti ünnep lélekemelő perczeiben a fáj-
dalmat, melyet közállapotaink érzése okoz. Tekint-
sünk bizalommal abba a jövőbe, melynek szilárd biz-
tositékát képezi ezeréves multunk, mely egyformán 
nagy volt dicsőséges cselekedeteiben és fájdalmas szen-
vedéseiben. 

Hiszen az uj század, melynek küszöbére léptünk 
a folyó év kezdetével, mintha máris egy szebb és jobb 
jövőnek hajnalsugarait ránk hintené. Tagadhatatlan, 
hogy az erkölcsi tisztulás folyamata megkezdődött, 
vagy legalább is szükségének érzete megragadta a lel-
keket az egész vonalon : a magán és nyilvános élet 
minden rétegeiben csak egy a meggyőződés : hogy a 
mint most van, mint már évtizedek óta senyvedünk, igy 
tovább már nem maradhat s általánossá vált az óhaj : 
hogy gyökeres változás történjék, mely közállapotain-
kat megtisztítsa mindazon salaktól ; melynek szennyes 
áramlata megfertőztette társadalmi életünk egész szer-
vezetét. 

Hazafiságunk teljes örömével s lelkesedésével 
üdvözöljük mi, ker. kath. hivek, ezen áldásos törekvést 
és Szent István hitének egész buzgóságával iparkodunk 
ezen nagy nemzeti átalakulás üdvös munkájában közre-
működni. Nekünk erre nincsen más eszközünk, mint a 
szent kereszt, megváltásunk jelvénye, a melyek tövé-
ben fakadoz minden erénynek forrása. E szent keresz-
tet ölelték át harczedzett karjaikkal Árpád ivadékai, 
nehogy a történet színpadáról lesodortassanak. E szent 
kereszt képezi nekünk is azt az erős paizst, melylyel a 
népeket irtó erkölcsi romlottság ellen sikeresen küzd-
hetünk, mert csak a szent kereszt foglalja magában a 
polgári erények, tisztesség és becsületesség zálogát. 
Épp azért lelkünk mélyéből Örvendezünk, hogy magyar 
nemzetünk évtizedes elaléltságából ébredezni kezd, s a 
keresztben újra fölismeri azt a mentő horgonyt, mely 
őt nemzeti pusztulásának hullámaiból kiszabadítani 
egyedül képes. 

Üdvözlégy Te szent kereszt ! életünk egyetlen 
reménye, minden öröme ! Az édes anyai szeretet első 
csókjával e szent kereszt jelét hintették homlokunkra 
és azóta az ő harczosaivá fölavattatván, ugyanazon 
keresztben találjuk minden erőnket és bátorságunkat. 
Innen meritjük a lemondás, az áldozatkészség keresz-
tény és polgári erényeit. E szent kereszt tövéhez visz-
szük örömünket, fájdalmunkat, ott keressük minden 
vigasztalásunkat. I t t zokogja el a bánkódó anya az ő 
szive keservét, midőn egyetlen gyermeke kora halálát 
siratja ; itt panaszolják el a szegény özveg}"ek és a 
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még szegényebb árvák elhagyatottságuknak kinos fáj-
dalmait; az üldözött ártatlanság, a lábbal tiprott jog 
és igazság itt sóhajtja el szive és lelke bánatát. Ide 
hozzuk minden bajainkat, s a midőn a szent kereszt 
fáját átöleljük, Üdvözitőnk sebzett térdeit az imádás 
áhitatával csókoljuk: akkor enyhülés és béke szállja 
meg lelkünket és a sokat szenvedett Jézus türelmének 
példájára csendes megnyugvással viseljük mi is a sors 
üldözéseit és hordjuk az élet nehéz keresztjét mind-
ódáig, hol sirunkat megássák, hogy azután arra rátűz-
zék s árnyai alatt a föltámadás biztos tudatában az 
örök világosság fényét remélhessük. Szent István ün-
nepén hazafiságunk egész buzgóságával s keresztény 
hitünk egész erejével öleljük át e szent keresztet, s 
áldjuk annak a nagy királynak emlékét, ki azt e szent 
keresztet négyfolyamos országának hármas bérczeire 
rátűzte s az ugyanazon szent jelvénynyel földíszített 
koronáját, a kereszten kiszenvedett Üdvözítő Anyjának 
Szűz Máriának oltalmába ajánlotta. Bizton reméljük, 
hogy ily ker. érzületünk jutalmául az a dicsőséges sz. 
Jobbkéz, melyet ma Budavár falai között körülhordoz-
nak, védőleg fog nemzetünk fölé emelkedni, áldást 
fog hinteni hű magyar népére. 

Lehetetlen, hogy e nagy napon szivünk mély 
megindulása nélkül tekintsünk arra a dicső szent királyra, 
kinek bölcs alkotásai nélkül elvesztünk volna az ezer-
éves múltnak népeket irtó nagy harczaiban. 

Lehetetlen, hogy szent István napján lelkünk 
mély meggyőződésével ne fohászkodjunk hozzá, kérve, 
hogy védelmezze meg hazánk mindazon bölcs alkotá-
sait, melyek a lefolyt mult alatt fenmaradásunk bizto-
sítékai voltak, s melyek egy még hosszú és dicső jövő-
nek erős támasztékai lesznek, ha lesz bennünk erő és 
hűség azokat megvédelmezni. Vajha hazánk és nemze-
tünk minden fiának szivét áthatná a templomok hajói-
ból az orgonák zúgása között kihangzó régi magyar 
ének kegyeletes varázsa : 

„Hol vagy István király ? 
Téged magyar kiván ; 
Gyászos öltözetben 
Keservesen sirván." 

Szent István emlékezetének ünnepén esdjük tehát 
le hazánkra az ő védő szellemét, azt a szellemet, mely 
oly nemzeti erőt öntött népébe, hogy 900 évnek veszedel-
mével képes volt diadalmasan megküzdeni ; âzt a szel-
lemet, mely a vallásos hit és erkölcsiség keresztény 
jellegét oltotta a magyar államba ; a hazaszeretet leg-
nemesebb erényét a magyar nemzet szivébe ; őrizze 
meg azt a keresztény jelleget, mely ott ragyog azon 
a szent koronán, melyet szent István király hordott 
legelőször szent fején; azt a szellemet, mely a vésznek 
viharai között nem engedi csüggedni a magyar nemze-
tet, mely sötét napokban is legyen vezérlő csillaga és 
szomoruságos időkben is ránk ragyogja biztató suga-
rá t ; hogy 

, jönni fog 
Egy jobb kor, mely titán 
Buygó imádság epedez 
Százezrek ajakán." 

Epedezzen hát e buzgó imádság a mi ajkainkon 

is, szivből-lélekből esedezvén: „Oh dicsőséges szent 
Jobbkéz. Téged magyar óhajtva néz." 

Erősítsd meg azt a szent keresztet, melyet te 
tűztél a magyar földbe, a te magyar néped szivébe. 

Emeld föl a keresztet, a mint e szobron mutatod, 
a Te enyészthetetlen szent Jobboddal ; hisz Te voltál 
annak eiső magyar apostola, légy mostan diadalmas 
védelmezője is. 

Te bíztál minket a magyarok Nagyasszonyának 
édes anyai gondjaira: vezesd tovább is e Nagyasszony 
képével díszített nemzeti zászló vidám lobogása alatt 
hű nyájadat, buzgó magyar népedet e földi hazának 
szeretetében örök hazájának birtokába. 

Áldd meg a te apostoli utódodat, szeretett kirá-
lyunkat, adj neki bölcs gondolkozású, keresztény ér-
zelmű, bátor SZÍVŰ tanácsosokat, hogy a te szent koro-
nádnak ne csak terhét érezze, hanem annak fényét is 
lássa : népe tiszta erkölcseiben, országának boldogsá-
gában. 

Áldd meg országunkat, áldd meg nemzetünket s 
áldj meg mindannyiunkat. Amen. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
» 

Pécs. Az egyházmegyei missiő-egylet közgyűlése. — 
Az imént tartott papi lelkigyakorlatok utolsó nap-

jának délutánján 5 órakor tartotta meg szerény vissza-
vonultöágban, a tagok és a lelkigyakorlatot végző 
többi papok és több más eg}7házmegyei pap jelenlété-
ben, a pécsi egyházmegyének egyik legnagyobb büsz-
keségét képező egj^esület: a pécsegyházmegyei papok 
missió-egylete. A gyűlést Waj dits Gyula spirituális, tb. 
kanonok, elnök, lelkes beszéddel nyitotta meg, nagy 
elismerését fejezvén ki a tagoknak fáradhatatlan tevé-
kenységeért, kiket Isten láthatatlan segítő malasztjára 
utal, amely egyedül teheti őket képesekké az egylet 
természetfeletti czéljára, a lélek megtérítésére. Köszö-
netet fejez ki Hetyey Sámuel megyés püspöknek, aki 
egész lélekkel csüng az egyleten és a Szentséges Atyá-
tól kiváltságokat eszközölt ki (négy teljes bucsu egy 
évben és missió-kereszt szentelése), köszönetet mond 
továbbá a működő tagoknak, fegfőkép azonban Romaisz 
Ferencznek buzgó tevékenységeért, Körniendy Károly 
szentszéki ülnöknek 50 kor. adományaért, valamint 
Tichy Sándor segédlelkésznek évi 4 kor. hozzájárulá-
saért. Fájdalmát fejezi ki az egyletet ért veszteség 
miatt, midőn Aronffy Ferencz bakóczai segédlelkész a 
lazaristák kongregácziójába lépett be és ugy az egy-
házmegyéből, mint az egyletből kilépett. Majd Komőcsy 
István titkár felolvassa a mult év működéséről szóló 
jelentését, összefoglalva röviden a tartott, összesen 10 
plébániában tartott missiók adatait. Mult évben tag-
nyereség 4, tagvesztesség 3, tagok száma 41 volt. 
Ezután Romaisz Ferencz nádasdi esperes-plebános elő-
terjeszteTte észrevételeit a vezetése alatt megtartott 
czikói, diós-berényi és püspök-bogádi missiókról és 
adott igen értékes gyakorlati tanácsokat, majd Hof-
meiszter Ferencz olaszi plébános a rácztöttösi ós darázsi 
missióról, Schmidt Béla hosszu-hetényi plébános a veze-
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tése alatt tartott sumonyi, Dr Rézbányái) József szent-
széki ülnök, theológiai tanár az általa vezetett garéi 
népmissióról, Wajdits Gyula a vörösmarthi missióról, 
Rajczy János a plébániájában, Szalatnakon megtartott 
missióról. Ezek után Wajdits Gyula elnök a jövőben 
tartandó missiókról tett előterjesztést: Hirclen (szep-
temberben) Romaisz Ferencz, Német-Uröghön és Kis-
asszonyfán. Missió lesz még Egerághon, Olaszban, 
Szabolcson, Bikalban, kértek még missiót Köblényre 
és Rácz-Petrére, Grábóczra, Kis-Doroghra, Hosszu-
Hetényre, Xag}^-Vejkére és Vaiszlóra. Ezután az eltá-
vozott Hradek Károly helyébe Gyömörey Zs.-ot válasz-
tották meg biz. tagnak, továbbá működő tagokul pedig 
bejelentettek és a bizottság által beválasztattak : Dr 
Hanuy Ferencz theol. tanár és Dréher Arnold bikali 
plébános. Végre Zvonicsek Alajos esperes-plebános meg-
köszönte elnöknek a gyűlés vezetését, majd Wajdits 
Gyula elnök bezárta az ülést, buzditásképen felemlítve, 
hogy a pécsegyházmegye példáját követve missió-egy-
letet létesitettek Erdély és Vácz egyházmegyék, készü-
lőben van pedig még Temesvár-Csanád, Esztergom és 
Nyitra egyházmegyékben. 

S.-A.-Ujhely, aug. 31. Egyházi kinevezés és királyi 
kitüntetés akadályokkal. — 

A bodrogközi kerület papságát, irja a kassai „Fel-
vidéka, igen kellemesen érintette felséges urunknak 
kegyelmes leirata, melyben Szepessy Ede bolyi esperes-
plebánost czimz. préposttá nevezte ki. Osztakozik a 
Bodrogköz örömében az egész zempléni papság is, 
mert a kitüntetett egyházi férfiúban a királyi kegy 
olyant részeltetett, ki már régebben reászolgált a ma-
gas jóindulat eme nyilvánulására. 

Reászolgált. — Igen. — Már elég ideje annak, 
hogy kegyelmes főpásztorának szeme reápillantott és 
megjutalmazandó az ő jó fiának fáradozásait, kinevezés 
végett az illetékes helyre fölterjesztette. De a kineve-
zés késett, egyre késett. — Miért ? 

Volt Zemplén megyének egy főispánja. — Neve : 
a történelemé. — Molnár Istvánnak hivják, kinek tet-
teit Klió aranybetükkel fogja feljegyezni a történelem 
lapjaira. — Adjunk Kliónak mi is egy piczinyke 
adatot. 

Előre bocsátom, hogy Molnár István, főispán 
korában, igen gyakran ütött a mellére ilyesféle kom-
mentár kiséretében: „én jó katholikus vagyok, jóaka-
rója a katholikus papságnak, hazudik az, ki rólam az 
ellenkezőt állítaná". — Ez az előzmény. 

Pár évvel ezelőtt, Bodrogköznek Tárkány nevü 
községében templomszentelés volt, melyre lejött ke-
gyelmes urunk is, a kassai püspök. Ott volt e templom-
szentelésen az egész bodrogközi mágnásvilág és számba-
vehető intelligenczia. Ha jól emlékezem, Molnár 
főispán nem igen volt ott. 

A templomszentelésen Szepessy Ede bolyi esperes-
plebános tartotta a szentbeszédet. Meghallgatták mind-
nyájan, a kik ott voltak s ha megkérdeznŐk az illető-
ket, hogy adjanak a Szepessy beszédéről őszinte, 
magyar véleményt: vájjon volt-e ebben izgatás az 
egyházpolitikai törvények ellen '? nemmel felelnének. 

Molnár főispánt azonban a bolyi esperes valamelyik 
jóakarója igy informálta. 

Szepessy fölterjesztése ekkor már a minister előtt 
volt. A minister informácziót kért Molnár főispántól, 
és Molnár a bolyi esperest a lehető legnagyobb ala-
possággal beinformálta. A fölterjesztés ad acta tétetett. 

Ha olyan jó katholikus volt Molnár főispán úr s 
oly nagy jóakarója a kath. papságnak, akkor bővebben 
utána néz és kérdezősködik a Szepessy beszéde tulaj-
donképeni értelmére ; de nem tette, hanem hamis fel-
terjesztés alapján félrevezette a ministert, miután fő-
ispáni lábaival letiporta a felebaráti szeretet parancsát 
és meggyőzte a józan érzelmű kath. papságot arról, 
hogy hamis jelszavakkal, hamis czégér alatt iparkodik 
becsalogatni őket az ő rosszportékáju vegyeskereske-
désébe. 

És . . . sajnos, a csalogatás sikerült. Sokan vol-
tak a vegyeskereskedésben. Megízlelték az ő olcsó 
értékeit és jónak találták. 

íme, egy adat Klió számára. Ha több kellene, 
többet is szolgálnánk. Az alkalom most önmaga kínál-
kozott. Nem kerestük. 

Szombathely. Szept. j Puli György nagyprépost 
emléke. — 

A szombathelyi egyházmegye gyászáról mindenek 
előtt közlöm dr István Vilmos fölsz. püspök káptalani 
helynök ur főpásztorí gyászjelentését, mely igy szól: 

Szomorodott szívvel hozom nt. uraságtok tudo-
mására, hogy méltóságos és főtisztelendő Puli György, 
pápai praelatus, a vasvár-szombathelyi káptalan nagy-
préprostja, Szt. Benedekről cz. tereskei apát, székes-
egyházi főesperes, a haldoklók szentségeinek többszö-
rös ájtatos felvétele után, folyó augusztus hó 30-án 
reggeli 6 órakor végelgyengülésben az Urban elhunyt. 

Felhívom nt. uraságtokat, hogy az egyházmegyé-
ben elfogadott imaközösségből eredő kötelezettségüknél 
fogva a szokásos miséket a boldogultért mielőbb 
elmondják és azonkívül is ájtatos imáikba foglalják. 
Temetése szeptember hó 1-én délután 4 órakor és az 
ünnepélyes requiem szeptember hó 2-án reggeli 9 
órakor a székesegyházban tartatik meg. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki! 

A gyászbaborult székeskáptalan a rokonsággal 
egyetértve a következő gyászjelentést adta ki : 

A vasvár-szombathelyi székeskáptalan a maga és az 
összes rokonság nevében szomorodott szívvel tudatja 
méltóságos és főtisztelendő Puli György vasvár-szom-
bathelyi székeskáptalani nagyprépost, ő szentsége házi 
praelátusának, Sz. Benedekről cz. tereskei apátnak, 
szentszéki ülnöknek, aranymisés áldozárnak, életének 
77-ik, áldozárságának 52-ik évében a haldoklók szent-
ségeinek többszöri ájtatos felvétele után végelgyengü-
lés folytán aug. 30-án reggel 6 órakor csendes és pél-
dás megadással történt gyászos elhunytát. A boldogult 
hűlt teteme szeptember 1-én d. u. 4 órakor fog a 
székesegyházi sírboltban elhelyeztetni. Az engesztelő 
szt. mise áldozat pedig szept. 2-án reggeli 9 órakor 
a székesegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. 
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Szombathely, 1901. aug. 30. Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

A megboldogult életrajzi adatai a következők : 
Puli György nagyprépost Zalamegye szülöttje, a 

mely megye a malt (XIX.) században több nagy em-
bert adott hazánknak. Zala-Egerszegen, 1825-ben febr 
25-ikén pillantotta meg a napvilágot. De fiatalon már 
Szombathelyre került, ahol iskoláit elvégezvén, az it-
teni papnevelő intézet növendékei közé vétetett fel. 
Betegeskedésre való hajlandósága miatt azonban a sze-
mináriumi 4 évi időnek jó részét az intézeten kivül a 
Skerlecz családnál mint nevelő töltötte Bogátban. 

Amitől félni lehetett, hogy t. i. beteges, rövid 
életű ember lesz belőle, hála az Égnek, nem teljese-
dett. Mert az utolsó másfél évet leszámitva, állandóan 
jó egészségnek örvendett. 

Tanulmányait jó sikerrel elvégezvén, 1850. aug. 
23-ikán pappá szenteltetett. Egy évig még mint nevelő 
működött ekkor Bogátban. Majd káplán volt egy évig 
Német-Szt.-Mihályon, mire bold, emlékű Szenczy püs-
pök, röviddel azután, hogy püspökké lett, udvarába 
hivta meg a fiatal papot, kinek a szemináriumban rek-
tora volt. 

20 éven át volt ettől kezdve a megboldogult a 
püspöki udvarban. 1857-ben szentszéki jegyzővé nevez-
tetett ki ; 1860-ban pedig püspöki titkárrá lett. Két 
püspök mellett 12 évig viselte e diszes bizalmi állást. 
Érdemeinek némi elismeréseül időközben szentszéki 
tanácsossá ós zsinati vizsgálóvá neveztetett ki. Titkár-
ságának utolsó évében a lelkipásztorkodástan profesz-
szora is ő volt a papnevelőintézetben. 

Titkárságának idejére esik a püspöki iskola fel-
állítása. E nagy műnek létesítésében bold, emlékű 
Szabó Imre püspöknek jobbkeze az ő titkárja, boldo-
gult nagyprépostunk volt. És ez iskolát, amelynek 
létrejövetelében nagy része volt, szerette is mindvégig 
a megboldogult: mint kanonok, szívesen járult hozzá 
annak fentartásához. 

Bold, emlékű Szabó Imre püspök 1873-ban kano-
nokká nevezte ki az aránylag még fiatal papot és reá 
bizta mindjárt a papnevelő intézet vezetését is. 28 
évig volt kanonok. E 28 év alatt több kitüntetésben 
is volt része és az egész időt a zajtalan, de annál 
eredményesebb munkálkodásra fordította. 1875-ben cz. 
apáttá neveztetett ki, 1876-ban pedig a káptalani jószág 
kormányzóvá választatott. A papnevelő intézet élén 
13 éven át állott : ugy, hogy egyházmegyénk lelki-
pásztorkodó papságának majdnem fele az ő kezei alól 
került ki. Ott szerzett érdemeinek elismeréseül 1886-
ban, mikor megvált az intézettől, bold. Hidasy püspök 
felterjesztésére Ő Szentsége házi főpapjává nevezte őt 
ki. 1891-ben pedig a székeskáptalan nagyprépost-
jává lett. — 

Az egyházmegye fájdalmának nagyságát a „Szom-
bathelyi Ujságu következő sorai hirdetik: 

Egy éven belül immár a második súlyos csapás 
érte egyházmegyénket. Áldott emlékű püspökünk utáu 
most a székeskáptalan feje, Puli György nagyprépost 
adta vissza nemes lelkét Teremtőjének. 
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Nagy, kimondhatatlanul nagy a mi veszteségünk. 
Egyházmegyénk, katholikus társadalmunk kima-

gasló. vezéralakja dőlt sírba. Szellemének nagyságát, 
lelkének nemességét, jellemének kiváló tulajdonságait, 
papi és hazafiúi erényeit ugyan miért ecseteinők ? Elé-
vülhetlen érdemeit, melyeket, a papnevelés, a kath. 
tanügy, a kath. politika, a kath. egyesületi élet, egyes 
humanitárius intézmények felvirágoztatása körűi szer-
zett. ugyan miért méltatnók? Ki előtt nem ragyogná-
nak ezek teljes fényükben? És ki ne tudná, hogy a 
megboldogultban megalkuvást nem tűrő, szikla-szilárd 
jellemű férfiút gyászolunk, ki messze kimagaslott a 
jelenkor ingadozó emberei közül ; hogy a szó legne-
mesebb értelmében vett hazafit könyeziink, ki egész 
életében a legjobb tudása és meggyőződése szerint 
szolgálta hőn szeretett hazáját ; hogy Jézus Szive sze-
rinti papot siratunk, kinek minden gondolata, szivének 
minden dobbanása arra irányult, hogy papi kötelessé-
geinek lelkiismeretes teljesítésével minél nagyobb hasz-
nára váljék egyházának? 

Nagy, kimondhatatlanul nagy tehát a mi fájdal-
munk, mert nagy, kimondhatatlanul nagy a mi vesz-
teségünk. 

Hanem azért ne zugolódjunk ; panaszos szó ne 
szálljon el ajkunkról ; zavaró hang ne vegyüljön siral-
munkba. A boldogult még legnagyobb szenvedéseit is 
hősies lélekkel, türelemmel viselte s mindig megnyu-
godott Isten rendelésén. Fogadjuk mi is ezt a súlyos 
csapást Isten akaratán való megnyugvással. De ne tart-
suk vissza könyeinket sem. Hadd hirdessék, hogy a 
nagy halott tisztelete, szeretete soha ki nem hal 
szivünkből, dicső neve, drága emléke örökké fenmarad 
lelkünkben. 

* 

Édes jó Pártfogónk! engedd meg, hogy ravata-
lodnál térdre hullva elsírhassuk könnyeinket mi, a 
katholikus sajtó igénytelen munkásai is, kik szivednek 
jóságát, puritán lelkednek szeretetét oly sokszor érez-
tük. Talán enyhül lelkünknek mélységes fájdalma, talán 
nem sajog annyira szivünknek fájó sebe, ha kisírhatjuk 
magunkat koporsódnál s könyeinkkel melengethetjük 
hideg tetemedet ! 

És engedd meg, hogy miként életed folyamán 
bajainkban pártfogó védelmezőnk, kételyeinkben utmu-
tató tanácsadónk, csüggedésünkben erősitő vigasztalónk, 
harczainkban bátoritó vezérünk voltál, holtod után is 
elzarándokolhassunk hozzád s a reád, magasztos példa-
adásodra való emlékezésben kereshessünk erőt, kitar-
tást jövő küzdelmeinkre. Testedet elragadta tőlünk a 
halál, de szellemed élni fog köztünk továbbra is. 

Édes jó Pártfogónk, Isten veled! 

Veszprém. Változás a kcdh. kör elnöli székében. — 
A veszprémi róm. kath. kör augusztus hó 29-én 

vette Vogronics Antalnak, szeretett egyházi elnökének 
— aggkorára való hivatkozással — lemondó sorait. 

Egyenkint vették kezükbe a kath. kör tagjai a 
szomorú hirt tudató sorokat, mintha a röppenő szónak 
nem adnának hitelt, mert ők nem tudják képzelni a 

BELIGIO. 
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kath. kört a nélkül, kinek kegyes gondossága mellett 
született, növekedett s élt a kör. 

Megerősítette e tényt a lemondó levélhez csatolt 
püspöki leirat, melylyel a kör kegyelmes védnöke, a 
megyés püspök ur, köszönetét és háláját kifejezve, a 
felmentést megadja a következő szavakkal : 

Méltóságos és ftdő praelatus ! 
Apát-kanonok ur ! 
Ismételt és sürgető kérelme folytán, bár fájdalom-

mal, engedek méltóságod óhajának, midőn jelen soraim 
által a veszprémi katholikus kör elnökségétől felmen-
tem, de kötelességemnek tartom méltóságodnak ez al-
kalommal legőszintébb, tiszteletteljes köszönetemet ki-
fejezni azon sok és nagy szellemi és anyagi áldozatért, 
melyet méltóságod a körnek nemcsak megalapítása, ha-
nem folytonos felvirágoztatása érdekében is, évek óta, 
megszokott nagylelkű áldozatkészségével hozott. 

•Mindezekért, valamint egyéb, majdnem megszám-
lálhatatlan nemes tetteiért, melyek méltóságod nevét 
egyházmegyénk történetében mindenkorra halhatatlanná 
tették, a mindenható Isten leend legigazibb jutalma-
zója, mi pedig, tisztelve szerető kartársai, csak gyenge 
szavakba önthetjiik a hála s nagyrabecsülés érzelmeit, 
melyeknek nyilvánításával maradok 

Veszprémben, 1901. auguszt. 29-én 
méltóságodnak 

szerető testvére az Urban 
Károly, püspök. 

Tehát eltávozik a körnek e nagy szavú s nagy 
lelkű elnöke a kör éléről ! 

Mint alkonyatkor a munkás, leteszi az eszközö-
ket, hogy nyugalomra térjen ! Fájlaljuk távozását, de 
kénytelenek vagyunk most már ebbe belenyugodni. 

Menj, de követeljük, hogy azon öntudat kisérjen, 
mikép a körnek nemcsak sokat tettél, de mindene va-
lál. Avagy megalakulásakor, midőn egyházunk s vele 
tagjai oly sok gúny és rágalomnak voltak kitéve, nem 
te voltál-e az első, ki tetemes áldozatot adtál czéljaira? 
Nem örömmel adtad-e oda nevedet, hogy hozzá fűződ-
jék körünk múltja és jövője? Vájjon gyűlésein elhang-
zott, szived, lelked meggyőződéséből származó láng-
lelkű szavaid nem-e a csüggedők éltetője, a kételkedők 
útbaigazítója s a gyávák megerősitője volt-e? 

Mit mondjunk anyagi áldozataidról, hisz a kör 
pénztári könyvei ezrekre menő segélyedet hirdetik ! 

Menj, de megköveteli a kör minden egyes tagja, 
azon öntudattal, hogy nyugalmadba mindnyájunk sze-
retete kisér s övezni fog mindaddig, mig Teremtőd 
nemes lelkedet nem kéri vissza ; s ez legyen jutalmad 
a körtől, melyet te oly nagyon szerettél; hisz a kör 
jóságodat sem szóval, sem tettel ugy sem tudná viszo-
nozni, ha csak a jó Isten nem fizeti vissza. 

Fájdalommal írjuk e búcsúzó sorokat Vogronies 
Antal távozása alkalmával, — de az a tudat vigasz-
talhatja a kör minden tagját, hogy szelleme, szeretete, 
a jövőre is a köré marad; megmarad ő a kath. kör 
őrangyalának s őrködni fog egész életén a kör fölött, 
mely hogy sokáig, igen sokáig tartson, igaz szívből 
óhajtjuk. 1 V. H. 

VEGYESEK. 

X** Kómából érkezett tudósításunk szerint a szent 
atya különös delegátus által fogja Lourdesban, okt. 
6-án, a szentolvasó vasárnapján, a szentolvasó kápol-
náját fölszenteltetni. 

— Az országgyűlés bezárása az ország fővárosába 
gyűjt i össze főpásztoraink nagy részét is, mivel a bezá-
rást maga a király végzi. Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás érsek ur már a hét elején érkezett Esztergom-
ból Budapestre. 

— Svájczban Egger st-galleni püspök válasza 
Herzog ó katholikus „nemzeti püspök" támadására 
rendkívül érdekes és tanulságos irat. 

— Zászlószentelésí ünnepély. A Mária Jozefa 
főherczegnő védnöksége alatt álló Katholikus Munkás-
nők Védőegyesülete, vezetőjének, Bundala Mihály pápai 
kamarásnak 25 éves áldozári jubileuma alkalmával, 
zászlószenteli ünnepélyt rendez szeptember 8-án az 
egyesület Bakács-téri helyiségében. Az ünnepély pro-
grammja a következő: Reggel 8 órakor ünnepélyes 
mise az egyetemi templomban; délután fél 5 órakor 
H. zenetanár, énekli az egyesületi kar. 6. Az ünnepelt 
és a Munkás Otthon, irta Sáfár J., mondja Brém Józsa 
özv. Pálffy Pálné grófné ünnepélyes fogadása, három-
negyed 5 órakor az egyesületi zászló ünnepélyes meg-
áldása Kohl Medárd püspök által a ferenczvárosi ple-
bánia-templomban. A zászlószentelést díszhangverseny 
követi a következő műsorral. 1. Himnusz, Erkel Ferencz-
től előadja az egyesületi kar. 2. Ünnepi beszéd, tartja 
Tillmann L, kir. tanácsos. 3. Az Urnák napja ez, 
Kreutzer C.-től, énekli az egyesületi kar. 4. Jubileumi 
üdvözlet, irta Sáfár József, mondja Haraga Juliska egye-
sületi tag ; Felderült a várva-várt nap, alkalmazta Stark 
egyesületi tag. 7. Szálljon üdv, áldás reá, karének, 
szerzé Stark H. zenetanár, Hálaköszönet nyilvánítás 
Kohl Medárd püspöknek ós özv. Pálffy Pálné grófné 
elnöknőnek, mondja Kregel Anna egyesületi tag. 8. 
Zeng a lelkem dicsőséget, karének Erank J . W.-től 
XVH. századból, énekli az egyesületi kar. A kardalo-
kat Stark Henrik zenetanár, az egyleti karnagy vezeti. 
Fél órai szünet után A két anya czimü négyfelvoná-
sos színművet adják elő. 

— "Tevékenység, — következetesség nélkül annyi 
mint lánez, a melyből itt is ott is hiányzik egy-egy 
szem. A ki katholikus intelligencziát akar, annak az 
ifjúság katholikus nevelését is akarnia és előmozdítania 
kell. Katholikus népiskola, katholikus középiskola, 
katholikus főiskola. Láncz, melyből egyetlen egy szem-
nek sem szabad hiányoznia, máskülömben az egész 
nem ér semmit. Nincs katholikus egyetemünk. Tehát 
mit mond a következetesség ? Azt, hogy siessünk al-
kotni. Addig is azonban, mig ez kivívható, siessünk, 
„katholikus egyetemi internátus"-t alapítani Budapesten. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
I 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 
: küldemeny czimzendő. 

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

Budapesten, szeptember 11. 

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. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
ÉVFOLYAM. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
ndlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.a 

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

Tarta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A mi „nagy" embereink. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Az országgyűlés berekesztése 
és még valami. — S z o m b a t h e l y : f Puli György nagyprépost emléke. — Tárcza. Horváth Lajos 40 éves győrujvárosi plébános. 

— Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

A mi „nagy" embereink. 
Ujabb időben, nem elvétve s min tegy 

kivételképpen, h a n e m a mi megszok ta t á sunkra 
való jogosul tság bizonyos kihivó igényeivel, 
kezd ná lunk is mu ta tkozn i a „nagy" emberek-
nek az a válfaja , mely kilépve a rendes embe-
reket , t ehá t még az igazi genieket is körül-
határoló kötelességek köréből, azzal te t sze leg 
magának , hogy minél kevesebb van valakiben 
az Istenből, annál jobb, sőt ha semmi isteni 
vonatkozás sincs az emberben, hanem az em-
ber magamagáva l tel jesen megelégszik, az a leg-
jobb, legtökéletesebb állapot, — a z ember egye-
dül való igazi dicsősége, egy neme a „józan" 
apotheosisnak. 

Hogy mennyire ember te len az ember 
részéről önmagában az is tenieknek i lyetén 
elhanyagolása, há t t é rbe szoritása, avagy t a l án 
még el is fojtása, vagyis, hogy mennyire ellen-
kezik ez az emberi természet te l , a r ra nézve 
világraszóló Ítéletet t a lá lunk a pogány Aristo-
telesnél, ki isteni k inyi la tkozta tás kegyelmé-
ben nem részesülvén, t i sz tán az ész és tudo-
mány fényénél kons ta tá l ta az ember ethikai 
vi lágának ama nagy törvényét , mely szerint 
bölcs csak az oly ember lehet, a ki a magá-

b a n ta lá l t isteni nyomokon ha lad fel I s ten 
felé ; ellenben, a ki ezeket az isteni nyomoka t 
le lkében elhanyagol ja , s t i sz tán öncsinál ta uta-
kon csupán m a g a m a g á t , vagyis pusz tán a m a g a 
önte tszelgését és önelégül tségét t a r t j a szem 
előt t végczél gyanán t , az ilyen ember nem 
t a r t h a t igényt a bölcs ember nevének tisztele-
tére . ') 

*) Ov yàç fi avd-QCOJíog éőnv ovrco (ó őócpog) ßiäösxou, áll ' 
fl fteíóv ti èv avrço vkúqisl. „Non enim qua homo est, 
ita vivet, sed qua divinum quiddam in eo inest." A 
bölcseségre, a legfőbb tökéletességre vagyis a maga 
igazi boldogságára törekvő ember tehát nem a szerint él, a 
mi benne alacsonyabb, mert emberi, hanem a szerint, 
a mi benne fensőbb, mert isteni. Aristoteles az emberi 
erkölcsi tökéletesség e nagy törvényével szemben 
világszerte hangoztatott ellenvetést is felemlít, és pedig 
mint a fenti nagy törvény által tönkretettet . „Ei ói] 
freíov ô vovg TtQog xov av&çœTiov, ucá ő xuxà xovxov ßiog 
iïelog Ttçog xov à&Qœnivov ßiov. L a m b i n u s f o r d í t á s a s ze -

rint : Si igitur mens cum homine comparata divinum 
quiddam est, vita quoque menti consentanea divina sit 
necesse est, si cum humana conferatur. S most követ-
kezik a szemfényvesztő ellenvetés kizárása : Ov iqi] óé 
Kara xovg nccQcavovvxag uv&QÚjava (pQovslv av&QG)7Cov ővrcc, 
ovôs, &vrjxà xov &vr]xov, àlV öőov èvdÉ%exav d&avcx-

xít,ELv. S nem is szabad, az erre buzditók szerint, azért, 
mert emberek vagyunk tisztán emberiekkel foglalkoz-
nunk, sem mivel halandók vagyunk, tisztán mulan-
dókkal, hanem a mennyire lehet, a mulandóság köré-
ből kiemelkedve halhatatlanítani kell az embernek magát. 
(Ez ennek a nevezetes aristotelesi nyilatkozatnak ér-
telem szerint való forditása.) Lambinus befogadott for-
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Az efaj ta csapásokon járó magyar embe-
rek sorában, az előbbi nemzedékből Kossuth 
Lajos, a mostaniból pedig Szilágyi Dezső tű-
nik ki, a modern „nagy" ember igényével a 
maga, és hírnevével hasonló gondolkodású kar-
társaik részéről. 

Szilágyi és Kossuth között az istenességre 
nézve az a különbség van, hogy mig Szilá-
gyi mint zárkozott természetű és szkeptikus 
ember szeretett settenkedni, addig Kossuth 
Lajos mint dogmatikus és szókimondó szónok 
ember nyiltan és ha tá rozot tan hirdette, hogy 
ő az ő lelkében nem érez semmi hitet Isten 
és az isteniekkel szemben. 

Szilágyival tehát e tekintetben nehezebb 
végezni. Nincs önvallomása, legalább a nyil-
vánosság előtt nem jelent meg sehol. Mig él-
lenben Kossuth többszörösen nyilatkozott . De 
bármennyire nehéz is Szilágyi szellemébe be-
hatolni, a dolog nem lehetetlen. A kit nem 
lehet ismerni önvallomásából, mert ilyen nin-
csen, azt tetteiből lényének legbensőbb lénye-
géig lehet keresztül látni és megismerni. 

Az igazi lelki nagysághoz két dolog szük-
séges : az egyik vele születik az emberrel, a 
másik az ő alkotása. Amaz a nagy ész és a 
nagy akaraterő arányosságában vagyis össz-
hangzatosságában rejlik. Emez, az ész és 
akaraterő é le tmunkájának, mint Aristoteles 
mondaná, halhatat lani tásában, vagyis a hiúsá-
gok és mulandóságok köréből való kiemelésé-
ben és az Isten mint végczélra és megnyug-
ta tó pontra való irányításában áll. Amaz, mint 
mondók, a természet adománya, emez az 
ember saját kezeműve. 

Kétségtelen, hogy Szilágyiban ri tka nagy 
ész, de az is, hogy még nagyobb akaraterő rejlett . 
Sőt bá t ran kimondhatni, hogy akaratereje mesz-
sze túlhaladta nagj^ eszének vivő képességét. 
Innen van az ő közmondásos töprenkedő eljá-
rása, innen van azután az is, hogy ha eszét 
egyszer munkába befogta, nem ismert, a mint 
mondani szokás, se Is tent se embert, csak 

ditása igy szól : „Neque vero nos oportet humana sapere 
ac sentire, ut quidam monent, cum simus homines, 
neque mortalia, cum mortales, sed nos ipsos, quoad 
eius fieri potest, a mortalitate vindicare". Aristoteles 
graece et latine. Ed. Berol. torn. II. p. 1177 col. 2. et 
torn. III. p. 587. col. 1. Conf. Aristotelis Opera omnia 
quae extant illustrata a Sylvestro Mauro S. J . torn. 
II. p. 285. col. 1. et. 2. 

magát és az ő egyéni dicsőségét, a melynek érde-
kében aztán agyonczáfolt mindent és lehetőnek, 
valónak tün te te t t fel minden lehetetlent, irtó-
zatos akaraterejének sajtója alá szorított 
eszének szemkápráztató sziporkázásával. 

Azt, hogy ő Magyarországban a keresz-
tény házassági jogrendnek felforgatója lett, 
nem hozom fel bizonyítékul, mert ő mint 
protestáns, annak a százados protestáns előíté-
letnek, hogy a házasság lényegében nem 
szentség, reá nézve alpesi hegy súlyával nyo-
makodó nyűgöző hatása alól. természetesen, 
nem birt, mert soha sem akar t megszabadulni. 
Ebben a dologban tehát ő nem lá thatot t tisz-
tán. De mint magyar ember már mégis csak tisztán 
lá tha to t t volna mindent, a m i magyar. S éppen ez 
hiányzott néha nála. S ta t pro ratione voluntas. A 
hol nem birta észszel, birta akarat ta l s esze 
kénytelen volt a féktelen akara t rabigáját vinni. 
Például, mikor arról a törvényjavaslatról vitat-
koztak, mely megteremtet te — a természet 
törvénye ellenére — a félvér királyi családot, 
és kizárta még a lehetőségét is — a mi kizárva 
addig nem volt — annak, hogy a magyar faj 
vére, nő, vagyis királynő személyében valaha 
a magyar királyi t rónra felemelkedhessék, 
Szilágyi esze csaknem megszakadt az emberi 
természet és a magyarság igazával szemben 
annak bizonyításában, a mit akaratereje paran-
csolt rá, a végből, hogy az ő mindenek fölé 
helyezett „én"-je a megfogyatkozott királyi kegy 
fényébe új ra belekerüljön. 

A „Budap. Hirl." szept. 6-iki vezető czik-
kelye, mely annak az ünnepélyes aktusnak 
alkalmából kelt, a mely Szilágyi emlékét a 
képviselőház jegyzőkönyvének egy külön tel-
jes lapjával kívánja megörökíteni, — ellen-
mondásba keveredet t önmagával. Azt mondja 
ugyanis egyfelől, hogy Szilágyi — a „legna-
gyobb töprengő, ő a legnagyobb szkeptikus 
Magyarországon", másfelül rögtön utána veti, 
a mi evvel össze nem fér, azt, hogy „az ész-
nek legnagyobb ereje az övé volt kétség ki-
vül ; az övé a tudásnak is a lehető teljessége," 
s hogy „az ő elméje mindeneket átfogott, 
mindenek fölé emelkedett ." Fából vaskarika. 
Töprengő, szkeptikus ember elméje nem fog 
át semmit, nem uralkodik semmi felett. Ha a 
töprengő és szkeptikus ember mégis mindenek 
fölé „emelkedik" és uralkodik, azt főleg 
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nem ideál nélkül való s csak mindeneke t meg-
semmisítő kr i t ikában gyönyörködő elméjének, 
hanem ideál nélkül száguldozó akara tere jé-
nek lehet tu la jdoní tani . És igy mindenek fe-
lett , tel jességgel nincs igaza a „B. H."-nak 
abban, min tha Szilágyi a „ legnagyobb akara t -
lanság" le t t volna. 0 mindenek előt t az aka-
ra t embere volt, kiben r i tka nagy ész állt 
az ő egyéni a k a r a t á n a k ideál nélkül való rab-
szolgaságában. Ezé r t nem hagyot t , ezt má r 
jól mond ja a B. H., „remekbe, m i n t á n a k " 
semmit, sem min t „kodificátor", s e m m i n t „tu-
dós és professzor", sem min t „miniszter" . 

A mi az emberi életnek Is tenre való irá-
nyi tásá t illeti, — a mi a lelki nagyságnak má-
sodik, e thikai alkotó része — igaz, hogy 
Szilágyi Dezső a Kálvin fe lekezetében való 
hivatalos állásfoglalás á l ta l szint val lot t ugyan 
külsőleg: ámde ál lamférfiúi te t te iből , e tet tei-
nek szelleméből, az is teniekben való otthon-
ta lanság dermesztő hidege fu j felénk. 

Halá la alkalmából, min t dicsőségének meg-
alapítóját , széltében hi rdet ték bámulói, hogy a 
legújabb vallásügyi törvények mega lko tá sában ő 
a fő főrészes. Nos, a mi t a vallás gyakor lása czimén 
hoztak, az a törvény, mely elvül m o n d j a ki, 
hogy „minden vallásu szabad, szomorú t a n ú s á g a 
annak, hogy Szilágyi és a kik vele az t a tör-
vényt fogalmazták , e lvesztet ték a vallás, az 
isteni vallás i ránt való é rzéküket és t iszteletö-
ket, h a n e m jóval e törvény mega lko tása előtt, 
h á t akkor e törvény mega lko tá sának tényé-
vel. A ki törvénybe foglal és mint ideált állit 
fel az ország elé egy szerencsét len és ször-
nyűséges ál lapotot , az t t. i. hogy az emberek, 
habár az I s ten megtes tesülve j e len t meg kö-
zö t tünk s bennünke t megvál to t t , és megtaní-
to t t mindenre, a mi szükséges, hogy az em-
berek mégis a k inyi la tkoz ta to t t isteni vallás-
tól eltérő mindenféle, képte lennél -képte lenebb 
val lásokat követnek, az ily törvényhozónak, a 
ki I s ten törvényének ezt a k i já t szásá t tör-
vénybe ik ta t ja , sem Istenről, sem törvényről , 
sem ideálról t iszta fogalma nincs, az ily tör-
vényhozó e legfelségesebb dolgok körében já-
rat lan, sőt o t thonta lan . 

Az az igyekezet tehát , mely Szilágyit 
mint valami különös isteni t ü n e m é n y t kezdte 
koporsójánál fel tüntetni , hiába való igyekezet 
marad. Valami kevés volt benne Atti lából, a 
ki „Isten ostora" volt. 

Még hiábavalóbb törekvés e t ek in te tben 
Kossu th La jos ideál izálása az Is tenre vonat-
kozó kötelességek tek in te tében . Kossu th m a g a 
egyenesen, sőt a cynikus dicsekvésnek egy 
nemével őszintén beval lot ta , hogy ő — lelke 
mélyén hi te t len ember. Ime a bizonyiték sa já t 
önvallomása, abban a levelében, melyet 1876. 
október 15-én Collegnoból, Tur in mellet t , Csa-
nády Sándor képviselőnek irt, ez u tóbbinak 
nagy családi gyásza a lka lmából : 

„Tisztel t Ba rá tom ! Mély megil letődéssel 
é r tesü l tem a re t t ene tes csapás felől, mely 
önnek házi nyuga lmát , boldogságát , családi 
é letét szétdúl ta . I smerem az ily csapás súlyát. 
Hosszú évek mul t ak el, mió ta az fe jemre 
lecsapot t , 's a hosszú évek n e k e m nem hoz tak 
vigasztalás t . A seb ugy sajog, min tha t egnap 
ü t t e t e t t volna. És fog sajogni, mig szivem 
dobog. É n há t sa já t keblemben hordom az 
ön f á j d a l m á n a k mér téké t . Boldogok, a kik hisz-
nek, mert ily fájdalomra csak a hit adhat enyhítést. 
A t u d o m á n y nem, az élet nem, 's m é g a bará t i 
részvét sem. Magok az időnek ba lzsam ujjai 
is csak behegeszthet ik a sebet, de m e g nem 
gyógyí tha t ják . Én nem tudok önnek a vigasztalás 
hangján szállani. De le lkem szükségletének teszek 
eleget, midőn megmondom önnek, hogy részt-
veszek fá jda lmában , min t őszintébben senki 
sem vehet . Ta lá l jon ön férfias keblében erőt, 
az t a szeretete t , melynek t á r g y á t önnek kar ja i 
közül a halál k i ragadta , á tvinni a m a másik 
szeretetére, mely be teg bár, de m é g nem hal t 
meg, a Hazá ra . Keresse 's óhaj tom, ta lá l ja ön 
e szere te t be tegnek ápolásában azon erkölcsi 
nyuga lmat , mely a becsületesen te l jes í te t t 
kötelesség n y o m á b a n jár , — 's hogy önnek 
legyen megadva az áldás, hogy a be teg H a z a 
fölgyógyulásában ta lá l ja föl a polgár a boldog-
ságot, melyet az ember elvesztet t . F o g a d j a ön 
bará t i részvétem mellé szíves nagyrabecsülése-
met . Kossuth." 2) 

A ki nem t u d a liit v igasz ta lásának hang-
j á n szólni, je le hogy hit nélkül szűkölködik. 
Daemoni lelkiállapot vérfagyasztó v isszhangja! 

» % # 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , szept. 9. Az országgyűlés berekesztése és 

még valami. — 
Királyi trónbeszéd és hálaadó istenitisztelet zárta 

be, mint a többieket eddig, ugy ezt a Bánffy csillagá-
nak jegyében született országgyűlést is a budavári 
királyi palota disztermében és szent-István-templo-
mában. 

2) „B. H." 1901. 
21* 
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A trónbeszédet csak annyiban lengi át magasabb 
szellem, hogy ennél a befejezett országgyűlésnél jobbat 
kiván és igér az országnak, abban a passzusában, a 
hol a választások tisztasága, a képviselők függetlensé-
gének és a képviselőház erkölcsi tekintélyének emelése 
végett hozott törvényeket emlegeti. Ezt a szebb jövőt 
igérő biztatást azonban akár leczkéztetés számába is 
vehette a búcsúztatóra megjelent 1896—1901-iki ország-
gyűlés. Választások tisztaságáról bizonyára azért esett 
királyi szó, mert az ellen a kimúlt országgyűlés igazán 
nagyot vétett. A képviselőház erkölcsi sulyjának eme-
lését pedig kétségkívül nem azért említette fel a király, 
mert azt ez a Bánffy-eszközökkel megválasztott ország-
gyűlés feleslegessé, hanem igenis éppen azért mert azt 
ez az országgyűlés kiáltó szükségé tette. A királyi 
szó tehát e tekintetben, mig egyfelől biztató kecseg-
tetés egy szebb jövővel, egyúttal jól megérdemelt dor-
gatórium a múltra nézve. Az újságok szemfüles tudó-
sítói sehol sem értesítenek arról, hogy a királyi dor-
gatoriumot pirulás követte volna, azok részéről, kik az 
országgyűlés erkölcsi tekintélye ellen oly nagyot vét-
kezének. Ilyen a politika. Elveket szegre akaszt és 
gonosz tettei után nem érez lelki furdalásokat. Mintha 
semmi sem történt volna, mosolygó arczczal halad 
furfangos utain tovább. 

Az a különös egyébiránt, hogy ez a legújabb 
királyi trónbeszéd, mely Magyarország „apostoli" kirá-
lyi trónjáról elhangzott, előttünk nem azért érdekes ós 
emlékezetes, a mit felölelt és előadott, hanem azért, a 
mit elhallgatott. 

Köztudomásu tény, hogy ezt az országgyűlést a 
dechristianisatio irányában haladó vallásügyi refor-
moknak nevezett felforgatások megerősítésére és — 
az intézők szándéka szerint — egyúttal tovább fej-
lesztésére választottak vagyis szabatosabban szólva 
választatták össze. A királyi trónbeszéd erről az 
oldaláról az országgyűlésnek nemcsak dicsekvőleg nem 
szól, de erővel teljes tartózkodással egész mélyen hal-
gat. Mit jelent ez az ékesen szóló hallgatás egyebet, 
mint hogy ama „nagy" reformok s azok „fejlődése" 
tekintetében nem volt mivel az ország előtt dicsekedni. 
Azokról szerzőik mérlegelése szerint jobb hallgatni. 
Es ez a hallgatás mint szerénység szép dolog is lenne, 
hogyha nem járna avval a veszedelemmel, miszerint 
ez a hallgatás sebet takar, melyből a vele való nem-
törődés következtében az egész ország szellemi vér-
mérgezése következhetik be. 

Van a trónbeszédben vallásügyi dologra vonatkozó, 
igenis, egy pár szó, mely ha elmarad, érdemet szerzett 
volna abban az irányban, hogy most félszeg helyzet-
ről nem kellene szólnunk. Azt mondja a király ajkaira 
adott trónbeszéd, hogy „a vallásügyi törvényhozás te-
rén jelentékeny alkotást képez a lelkészi jövedelem 
kiegészítéséről való gondoskodás." Igenis, történt ahol 
történt; mert a kongrua-rendezést váró kath. papság 
ennek a „gondoskodásának még csak hírét ismeri, 
nem jótéteményét. 

Summa summarum : a milyen bezárást ez az 
országgyűlés megérdemelt,olyanban részesült— a trónról. 

De ezzel még nincs mindennek vége. Majd jönni 
fog a történelem, az utókor Ítélete, és jönni fog azután 
ennek az országgyűlésnek minden tényezőjére, még 
megválasztóira nézve is, az Istennek az emberek ítéle-
tét felülbíráló és kiigazító Ítélete és igazságszolgálta-
tása. Boldog az a honatya, a ki lelkiismeretének tisz-
taságát megőrizte és Isten ellen, mint törvényhozó, 
soha sem vétett. — 

Szombathely. Szept. f Puli György nagyprépost 
emléke. — (Vége.) 

Mint pap, mindenkor példányszerűen élt. Jól tud-
ják ezt azok, akiknek elöljárójuk volt, valamint azok, 
akikkel bármikép érintkezésben állott. Es széjD jelét 
adta ennek példás halálában is. 

Az egyházmegye hitéletének felvirágoztatásához 
nemcsak a papnevelés terén kifejtett működésével já-
rult hozzá, hanem avval is, hogy a vasvári apácza-
klastrom részben a boldogultnak köszöni létezését. 
Mikor ugyanis Eggenberger Teréz, Szenczy püspök 
unokahuga, 1888-ban meghalt, vagyonát, melyet püs-
pök-nagybátyjától örökölt, jótékony czélokra hagyo-
mányozta. Végrendeletének végrehajtójául a megbol-
dogult nagyprépostot, aki akkor kanonok volt, kérte 
fel — egészen reábízva, hogy határozza meg, mily jó-
tékony alapítvány létesíttessék vagyonából. A boldogult 
belátva, mily áldásos az apácza-zárdák működése és 
mily nagyfontosságú a nőnevelés kérdése : a hagyo-
mányozónak lakóhelyén, Vasvárott, apácza-zárdát léte-
sített, a melyben 6 osztályú elemi leányiskola van. 

Hogy a boldogult mily szép szerepet vitt a tár-
sadalmi élet terén, mindnyájan tudjuk, kik közelében 
éltünk. Baráti jókedvének sokszor volt tanuj 81 SJZI BJ kis 
kör, amely a legutóbbi időkig hetenkint összejött nála. 
Es az utóbbi, politikától zavaros éveket leszámítva, 
termeiben gyakran gyűlt össze a társadalom szine-java. 
Örömest ment hozzá mindenki, mert szívesen fogadott 
mindenkit. 

Nagy szerep jutott neki a vasvármegyei r. kath. 
kör felállításánál is. Es hálásan ismerjük el, hogy uj-
ságunk, a Sz. U. létesítésében és az egyházmegyei 
könyvnyomda felállításánál felmerülő akadályok elhárí-
tása is legnagyobb részt a boldogultnak köszönhető. 
Szerénységében attól ugyan tartózkodott, hogy valami-
képen vezető szerepet vigyen a politika terén, de ugy 
magánkörben, mint a nyilvánosság előtt, mindenkor a 
néppárt hívének vallotta magát, ennek megalakulása 
óta. És mindenkor helyt állt a néppárt elveinek ter-
jesztésére. 

Jótékonyságáról nemcsak azok százai beszélhet-
nek, akiket adományaival segélyezett. Szive jóságát 
hirdeti a helybeli emberbaráti egylet kórháza is, ahol 
2 évvel ezelőtt a maga költségén, és — mondhatni — 
saját keze munkájával szép gyümölcsöst teremtett. 
Meg tudta ezt tenni : mert a kertészethez ugyancsak 
értett. Szabad idejét házi kertjében és szőlőjében töl-
tötte, ahol minden munkát az ő felügyelete alatt, az ő 
utasítása szerint végeztek. És ha szabad azt mondani, 
hogy szerénysége mellett büszkeség is volt szivében : 
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kertjére, korai termesztményeire, kitűnő gyümölcseire 
büszke volt és örült, ha azok iránt mások érdek-
lődtek. 

De hogy rövidek legyünk : nemes szive volt a 
boldogultnak, hivatásának, egyházának, hazájának, 
embertársának élt mindenkor önzetlen önfeláldozással. 
Nemes szive megszűnt dobogni : de szép életének gyü-
mölcsei soká fognak még áldást terjeszteni szét. 

Másfél évvel ezelőtt, 1900. márcz. 25-én egész 
váratlanul kitört a boldogulton addig lappangó szív-
baja. Véredény-elmeszesedés következtében a mondott 
napon estefelé, mikor épen kedélyes társaság volt nála 
együtt, — hirtelen mintha szívszélhűdés érte volna,rosszul 
lett. Es csak a mindjárt előhívott orvos ügyességének és 
övéi önfeláldozó ápolásának köszönhető az Ur Isten 
segítsége mellett, hogy újra magához tért. Ettől fogva 
állandó gyógykezelés alatt állott. Stamborszky dr volt 
házi orvosa, akinek szakértelme és kipróbált ügyessége 
iránt a legnagyobb bizalommal viseltetett. A doktor 
mellett rokonai, Fejes János tanitó és neje, ápolták 
odaadással egész betegségében. 

Az első roham után azomban, bár az ismétlődött 
is, a mult tavaszon meglehetősen érezte magát a beteg. 
Es jó reménynyel voltunk mindnyájan, mikor mult év 
augusztus 23-án jó erőben ünnepelte aranymiséjét a 
vasvári klastromban. Maga is jó reménységet táplált 
még ekkor. „Még 3 évig nem halok meg; ennyire van 
még szükségem, hogy az emberbaráti egylet kórházá-
ban a kert készen legyen", — szokta mondogatni.' 

De az Ur másképp határozott. Mult év november 
óta baja mindinkább elmérgesedett, a rohamok mind 
gyakrabban ismétlődtek. Maga is tudta, hogy folyton 
veszélyben van élete. Végrendeletet már évekkel 
ezelőtt irt. Az utolsó kenet szentségét nagy áhítattal 
kétszer is felvette : gyakran gyónt és áldozott. 

Augusztus 4-én misézett utolján. Ettől kezdve 
templomba már nem mehetett. De folyton az volt a 
vágya, hogy legalább hallgathasson szentmisét. Azért 
utolsó napjaiban is figyelemmel kisérte, mikor szólal 
meg kora reggel a kis harang a szentmisék megkez-
dését jelentve. Buzgósággal imádkozott ekkor, és 
legalább lélekben jelen volt a szt. misén. Utoljára még 
azt is tervezte, hogy megszerzi az engedélyt és szo-
bájában miséztet magának. De ennek kivitelére már 
nem került sor. 

Augusztus 19-én volt utolján kertjében. Ettől 
kezdve nem hagyta el szobáját. Karosszékében üldö-
gélt folyton. Szívbaja miatt feküdni nem tudott. Csak 
az utolsó 5 napon, mikor már teljesen elgyengült, 
feküdt ágyban. 

Példás áhítattal ülte meg augusztus 23-ikát, fel-
szenteltetésének és igy aranymiséjének is évfordulóját. 
Szent gyónást és szt. áldozást végzett megható áhítat-
tal imádkozva együtt néhány rövidebb imádságot az 
áldoztató pappal. Ugyanekkor a boldog halál záloga-
képpen felvette a kármelhegyi skapulárét is. Ez volt 
pénteken reggel 6 óra tájban. Egy hét múlva, ugyan-
csak pénteken, aug. 30-án reggel 6 óra tájban bol-
dog halállal mult ki e világból. 

Aug. 31-ére újra tervezte, hogy szt. gyónást és 
szt. áldozást fog végezni. De ezt a napot már nem 
érte meg életében. Az előző hét elején már kijelentette 
kezelő orvosa, hogy napjai meg vannak számlálva és 
legfeljebb egy hétig él még. Mindnyájan sejtettük 
tehát a nagy csapást és szomorúan készültünk a leg-
rosszabbra. Kanonok-társai a halála előtt való napokon 
egymás után látogatták meg, hogy még egyszer lássák 
prépostjukta és elbúcsúzzanak tőle. 

Csütörtök volt életének utolsó napja. Napközben 
karosszékében üldögélt. Táplálékot alig vett magához. 
Délután elővetette Liguori szt. Alfonz egyik szép mun-
káját német fordításban: „Die Herrlichkeiten Märiens." 
Ezt térdére fektetve, olvasgatott belőle. Az utolsó, 
amit olvasott, jobban mondva imádkozott volt : „Gebet, 
um in den Himmel zukommen." (Imádság a mennyor-
szág elnyeréseért.) 

Négy óra felé hirtelen rosszul lett. A legteljesebb 
gyengeség vett rajta erőt. Agyba fektették és kinos 
szaggatott lélekzetvételéből minden pillanatban a halál 
bekövetkeztétől féltek gondos ápolói. De nem felejtet-
ték el a nagy betegnek többször kifejezett óhaját : „ha 
rosszul leszek, papot hívjatok hozzámu — és a szom-
szédos papnevelő intézetből azonnal hivtak papot, aki 
a haldoklót erősítse. 

A nagy beteg egészen magánál volt. Beszélni 
nem tudott ; de azért ugy, ahogy tudta, ismételte az 
előmondott fohászokat : „Jézusom irgalmazz!" Mire az 
általános feloldozásban részesült. Csakhamar megjelent 
Stamborszky dr is, aki konstatálta, hogy rögtöni 
veszély nincs : talán reggelig még élni fog a beteg. 
Kis enyhítésül néhány csepp vizet akartak ekkor a 
betegnek adni, aki most elég érthetően szólt: „előbb 
megáldozom." A mennyei útravaló volt most minden 
vágya ; még pénteken reggel 4 órakor is a szt. áldozást 
emlegette. De mivel a jelenlevő orvos nyilatkozata 
szerint is a Szentséget lenyelni már alig volt volna 
képes, megnyugtatták a beteget, hogy elégedjék most 
meg a vágyódással, ha nyelni akarna, könnyen fuldok-
lási roham vehetne erőt rajta. Mire ő megadással 
felelte: „paratus ad omnia." (Készen vagyok min-
denre). 

Amennyire betegsége engedte, nyugodtan töltötte 
az é je t : közben-közben látni lehetett rajta, hogy imád-
kozik. Rokonai vigyáztak mellette. Reggel 6 óra táj-
ban egyet köhintett, mire tüsszenósi inger vett raj ta 
erőt — és szívszélhűdés következtében beállott a halál. 

Az első, akinek a halált jelentették és aki a halot-
taságynál megjelent, volt István Vilmos, félsz, püs-
pök, káptalani helytartó. Röviddel ez után megszólalt 
a nagy harang jelezve, hogy árva egyházmegyénket 
újra nagy veszteség érte a nagyprépost halálával. 

T Á R C Z A . 
Horváth Lajos 

— 40 éves győrujvárosi plébános. — 

A ki A-t mond, annak B-ét is kell mondani 
tudni. Láttuk múltkor, mennyire ünnepelték Horváth 
Lajost. Lássuk most az — olcát, vagyis magát a sze-
rény egyházi férfiú életrajzát. 
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Horváth Lajos Nagy-Baráton, Győr vármegy ében 
született 1827-ben, julius 17-én. Ott végezte elemi is-
koláit szerető szülői körében. Tagadhatatlan, hogy 
élénk eszű volt már akkor is. Nem is hagyták szülői 
soká otthon, 12 éves korában elhozták Győrre a fő-
gymnasiumba, hol mindig kitűnő tanuló volt. Az évek 
haladtak, pályaválasztásra gondolt és a gymnasium YI. 
osztályából Pannonhalmán a benczés növendékek közé 
lépett 1845-ben. Eletének e szakából érdekesnek tar-
tunk egy jelenetet följegyezni. A beczésrend fiatal 
növendékei között szokás volt, hogy az újonnan belépő 
novicziusokat a már idősebb növendékek öltöztették 
fel a rend ruhájába. Midőn Vaszary Kolos herczegpri-
más mint noviczius a szerzetbe lépett, őt Horváth 
Lajos öltöztette a rend ruhájába. Az ifjú élet kedves 
barátságát azóta sem feledte el az egyházfejedelem ; 
igy midőn kineveztetése alkalmával Horváth Lajos is 
sietett a herczegprimás üdvözletére, Vaszary Kolos 
szeretetének melegével árasztotta el a lelkipásztort s 
megemlékezett a hajdan együtt töltött évekről. Ám 
nemsokára olyan idők következtek, midőn a magyar 
hazának az alkotmány és szabadság megvédelmezéseért 
tettre kész honfiakra volt szüksége. A segélynyújtás-
ban az egyház is kivette részét, a tetemes anyagi 
áldozatokon kivül kész volt ifjú levitáit, növendékpap-
jait is a harcztérre bocsátani. Ezek sorában volt 1848-
ban Horváth Lajos is. A haza hivta s ő ment. Hon-
védruhába öltözött és dicső szabadságharczunkat mint 
kezelőtiszt küzdötte végig Komárom várának védelmé-
ben. A világosi katasztrófa után a haza nem igényelte, 
hogy fiai fegyvert fogjanak érdekében. Horváth Lajos 
is visszatért, folytatta megkezdett pályáját, hogy egy-
kor majd Isten ügyéért harczolhasson, az Ur szőlőjé-
ben munkálkodhassék. S éppen ezért nem is Pannon-
halmát kereste már fel, hanem Győrre jöt t a nagy 
szemináriumba theologusnak. I t t végezte tanulmányait 
és 1854. jul. 26-án áldozópapnak felszentelték. Első 
működési helye Rába-Szent-Mihály volt Győrmegyé-
ben. A lelkes ifjú pap édesatyjának kiséretében ment 
oda s áldása mellett foglalta el azt. Egy év után 
Kapuvárra küldte püspöke, hol három évet töltött. 
Azok, kik az akkori hivők közül még életben vannak, 
most is tisztelve emlegetik nevét, kérdezősködnek róla, 
üdvözletöket küldik neki. Ki tagadhatná, hogy papi 
hivatásának lelkiismeretes betöltése, egyéni szeretetre-
méltósága tartja fenn mintegy 44 év után is emlékét 
a kapuvári hivők szivében. 

Kapuvárról Rába-Tamási község administratora 
lett, majd ismét egy év múlva győri káptalandombi 
vicarius és egyszersmind székesegyházi hitszónok. 
Simor János, az akkori győri püspök kiválóan becsülte 
őt s midőn 1861-ben Hecsei (Hets) József, győr-ujvá-
rosi esperes meghalt, a püspök őt ajánlotta Sabran 
Pontevés herczegnőnek a megüresedett plébániára lel-
készül. Augusztus 25-én, éppen névnapján lett inves-
tiálva s plébániáját szeptember 1-én, Őrangyalok vasár-
napján el is foglalta. . 

Azóta 40 éven át volt hiveinek lelkipásztora s 
ha valakiről el lehet mondani, ugy ő róla áll, hogy 

gondos lelkiatyjuk volt jó és balsorsukban egyaránt. 
A 40 év alatt hatalmasan domborodott ki működése 
ugy is mint papé, ugy is mint hazafié. Mindkét 
irányban az egész város osztatlan tiszteletét vivta ki ; 
szivének jósága, kedélyessége, szóval egyénisége pedig 
a tisztelet és becsülés mellé mindenkinek a szeretetét 
szerezte meg számára. 

Hogy a mondottakat illusztrálhassuk, életének 
történetéhez kell nyulnunk, jóllehet tudjuk, hogy e 
történet egyes eseményeiért nem az emberektől vár 
dicsőitést, hanem — mivel Isten dicsőségére végezte 
azokat — Istentől várja a megjutalmazást. 

Papi hivatalát bámulatos lelkiismeretességgel tölti 
be mindig. Mint beköszöntő beszédében mondotta, 
hogy az egyszerű kunyhótól a palotáig készeu áll 
mindenkor a hívek szolgálatára, ugy is tett mindig. 
Megkeresztelt 2784 kisdedet, eltemetett 3265 halottat, 
összeadott 73L jegyespárt. A plébániai irattárban nagy 
folians-köteteket tesznek ki''az általa vezetett könyvek. 
Minő buzgósággal, odaadással tartotta meg az istentisz-
teletet, mutatja az is, hogy még akkor sem marad el 
az Istennek házából, ha esetleg betegség, gyengélke-
dés venne is rajta erőt. A 40 év folyamán kétszer 
látogatta meg városunkat egy rettegett és pusztitó 
betegség : a kolera. Mint az anyakönyvek mutatják, oly 
sok áldozatot követelt, hogy volt nap, midőn Győr-
Ujvárosban csupán kath. vallásúak mintegy 36-an 
hunytak el. Halálfélelmet nem ismerve jár t betegtől 
beteghez gyóntatni, őket vigasztalni s aztán az est 
óráiban eltemetni. Meghatva mondta el valaki, hogy 
midőn a temetőben egy alkalommal beszentelte a sok 
koporsót, az egyiknél ott állott egy szegény özvegy-
asszony kicsiny gyermekeivel, könyezve, vigasztalhatatla-
nul ; — kenyérkeresőjüket vette magához az Isten. A 
plébános látva a nyomort, maga is könyező szemekkel 
elővette legnagyobb papirospénzét s a siró asszony-
nak adta. 

De a papi működése terén leginkább az egyház-
szónoklatban tűnt ki. Bármelyik beszédét tekintsük is, 
benne vallásunk hitczikkelyei, tanítása, erkölcstana 
mélyrehatóan és világosan van kidolgozva s a minden 
izében magyaros nyelven előadva. Es bár minden pap-
társa tisztában volt azzal, hogy az ő beszédei igazán 
magvas beszédek, olyanok, minőnek az evangelium 
hirdetésének lennie kell, mégis sohasem ütött velők 
zajt. Keresett szójátékokat, azt a manapság diszesnek 
mondott szófüzéseket, melyek alatt aztán ellapul a 
gondolat, az ő szónoklatában hiában keressük. Szónok-
lata nem sokszinü szappanbuborék, mely belül semmit 
sem tartalmaz, hanem evangelium hirdetés : örömhir. 
A „Borromaeus" czimű hitszónoklati folyóirat, melyet ő 
alapított 1886-ban s melyet 4 éven át szerkesztett, egy-
szerre a magyar egyházszónoklati folyóiratok elseje 
lett ; az még ma is ; és hozzátehetjük, hogy a már meg-
jelent 15 vaskos kötetben foglalt szónoklatok közt 
Horváth Lajoséi manap is a legjobban használhatók. 

Templomára mindig büszke volt. Csakugyan im-
pozáns istenháza az. Jegyesének tartotta mindig, s 
gonddal, fáradalommal nem törődve 1896-ban gyö-
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nyörűen restauráltatta. Hasonló gondja volt az isko-
lára is, mely 1899-ben lett egészen njan építve. 

Egyházán kivül hű fia hazájának is. A lelkesedés, 
mely a szabadságharcz mezeire vitte, még ma sem 
lohadt le szivében. Sőt nem régen, 1899-ben, midőn 
átvette igazgatósága alá az újonnan épült iskolát, el-
mondta, mint gondolkodik, mint érez hazájáról. Mert 
— úgymond — rajta lesz, hogy ha a gyermekek meg-
tanulták a tízparancsolatot, tizenegyediknek ezt tanul-
ják meg: Hazádnak rendületlenül légy hive óh magyar! 
Ha már megtanulták a Miatyánkot, megtaníttatja velők 
ezt is : Isten áldd meg a magyart. S ha énekelnek a 
templomban Isten dicsőítésére, nem feledik el szűz 
Máriát sem kérni, hogy Magyarországról, édes hazánk-
ról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. 

Soha nem volt más ruhája, mint magyar ; gondo-
lata, érzése, cselekedete mindenben a haza hű fiát 
mutatja. Rajong a magyar haza szabadságáért, alkot-
mánya féltett kincs az ő szemében s a honfiúi lelkese-
dés sugárzik arczárói, ha mondja Kisfaludynak a 
versét: Adja Isten, hogy a magyart a fél világ uralja, 
vérrel szerzett szabadsága soha kárát ne vallja. 

De nemcsak Istennek, egyházának, hazájának él, 
a város ügyeinek is szentelte tehetségét, melynek kép-
viselő-testületében immár 36 év óta foglal helyet pol-
gártársainak mindig egyhangú bizalmából. 

1868-ban megalapította a munkás-egyletet, majd 
a következő évben a hajósok egyletét. Mindkét egylet-
nek az elnöke s ügyeiket ma is még jó kedvvel, öröm-
mel intézi. 

Papi, honfiúi és társadalmi kötelességének pontos 
betöltése megszerezte számára a tiszteletet, a tekin-
télyt, de mivel egyéniségében is annyi sok jeles tulaj-
donság van, lett ő tisztelt, tekintélyes és szeretett 
lelkipásztor. Egyéni tulajdonai miatt oly férfiú ő, kit 
mindenki szeret és nem gyűlöl senki. Neki csak tisz-
telői vannak, ellensége egy sincs. 

Igy pld. mindig meghatva szemlélték az újváro-
siak, hogy miként becsülte meg öreg édesatyját. Mikor 
40 év előtt ugyancsak szept. 1-én beigcatták s ő, az 
uj lelkipásztor, a templomba vonult ünnepélyesen, me-
netközben meglátta édesapját közel a templomajtóhoz 
állani. Kilépett a sorból s az egyszerű, tisztes öregnek 
kezet csókolt. Mondták is hivei, hogy e tény a leg-
magasztosabb prédikáczió volt előttük a szülők tiszte-
letéről és szeretetéről. 

Jókedvét, igaz magyaros vendégszeretetét, egész-
séges humorát tapasztalhatták mindazok, kik körében 
vagy házánál megfordultak. Különösen káplánjai visel-
tetnek iránta hűséges ragaszkodással, kiket nemcsak 
munkatársainak tartott, hanem irántuk mindig a leg-

. messzebb menő figyelmet tanúsított. 24 káplánja volt, 
lett már közölök egy győri kanonok is, egy másik 
most országgyűlési képviselő. 

Es bár nagy plébániájának ezer és ezer teendői 
e negyven évnek legnagyobb részét igénybe vették, 
mégis működik az irodalom terén is. Azelőtt az „Isten 
igéje", a vJó pásztor" egyházszónoklati folyóiratoknak 
volt állandó munkatársa: mióta a vBorromaeusu-1 meg-

alapította, azóta ebben látnak napvilágot egyházi be-
szédei. Magában a Borromaeusban mintegy 200 beszéde 
jelent meg, sőt e folyóiratnak legutóbbi (1901. aug.) 
füzete is két szép beszédét hozza, melyek közöl az 
egyik az istenkisértésekről, a másik pedig az Őrangya-
lok példájának követéséről szól. Azt is felemlíthetjük, 
hogy midőn pázmándi Horváth Endre klasszikus köl-
tőnk sírjára 1883-ban néhai Nogáll Károly kanonok és 
vál. püspök emléket állított, az Akadémia, a Kisfaludy-
társaság képviselői s más irodalmi notabilitások jelen-
létében ő mondotta az ünnepi beszédet. 

Három évvel ezelőtt, jul. 17-én születésének 
70-edik évfordulóján paptársai szeretete kereste fel. 
Ünneppé tették azt a napot is számára és gyönyörű 
kehelylyel lepték meg, melyet azóta mindig használ a 

I legszentebb áldozat bemutatásánál. 
Plébániáján, hivei között érezte és érzi magát 

legjobban. Ha egy-egy napra pihenésre volt szüksége, 
szülőhelyére, gyermekkora szinterére, Nagy-Barátra 
rándult ki szőlejébe. Egyébként nem hagyta magára 
soha híveit, úgy fogja fél a dolgot, hogy a pásztor 
legyen mindig az ő nyájánál. Nem jár világgá, mert 
átérti, hogy kötelességei vannak. 

Es hivei iránt való eme szeretete, a rólok való 
atyai gondoskodás — bizonyára az ő legnagyobb ér-
deme. 

Híveinek iránta való szeretete, odaadó ragaszko-
dása, mely ma oly önzetlenül s impozánsan nyilatko-
zik meg, — bizonyára az ő legédesebb és legszebb 
jutalma. D. H. 

I R O D A L O M . 

Uj tankönyv a keresztény bölcseletről. 
Compendium Philosophiae iuxta dogmata D. 

Thomae, D. Bonaventurae et Scoti, ad hodiernum 
usum Scholarum accomodatum, auctore P. Georgio a 
Villafranca Ord. Minor, Capucin. 3 vol. 12. o. pag. 
1842, Paris 1899-1901. Oeuvre de St. François d'As-
sise, 5, Rue de la Santé (XIII. arrondiss.) 

Szerző jelenleg a toulousei kapuczinus rendtarto-
mány főnöke és a toulousei kath. egyetemen vizsgáló. 
Ez előtt sok ideig filozófiát és theologiát tanított. 
Egész életét ugy szólván ennek a két tudományszak-
nak szentelte. Nagy tisztelettel tanulmányozta külö-
nösen Aquinói sz. Tamást és sz. Bonaventurát. 
E mellett azonban a bölcselettörténet és a termé-
szettudományok kritikai tanulmányozását is szorgalma-
san folytatta. Igy képesült egy oly tankönyv írására, 
melyet a franczia szakközlönyök teljes elismeréssel 
fogadtak. 

VEGYESEK. 
-f- Erzsébet királyné gyásza évről-évre megujul 

a testestől-lelkestől magyar királyné tragikus halálá-
nak évfordulóján, szeptember 10-én. Az országos gyász-
istenitiszteletet a budavári királyi koronázó templom-
ban Vaszary Kolos bibornok, hgprimás, érsek ur 
tartotta. 
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— Egyházmegyei hírek. A kassai egyházmegyé-
ben : Aranyossy Gyula szemináriumi viczerektor és Kon-
rády Lajos katona-káplán szentszéki ülnökökké nevez-
tettek ki. Nagyiváni József Nagykérbe administrátor-
nak lett kinevezve. Segédlelkészekül lettek küldve : 
Makovszky Ferencz Szikszóra, Pollák János Abauj-
Szántóra, Mohar József Hernád-Kércsre, Tarsovics 
Lajos' 'Hernád-Némethibe, Bodnár István Felső-Olcs-
várra, Varga János Kurimára, Kubik József Nyárs-
ardóra, Árvái Nagy Bálint Parnóra, Dvorcsák András 
Szinnára, Kovarcz Károly diakónus Girincsre. Diakónu-
sokká szentelte a főpásztor Szedlacsek Szilárd, Cselényi 
István, Kovarcz Károly végzett theologusokat, áldozó 
pappá Ernyi Gilbert premontrei tanárt. A pécsi egyház-
megyében : Szeredy József apátkanonokot a megyés 
püspök felmentette, saját kérelmére a püspöki szentszék-
nél 1888. év óta nagy szakavatottsággal viselt házasság 
ós szerzetesi fogadalom védőjének tisztétől, és helyébe 
dr Kelemen László kanonok, székesegyházi plébánost 
nevezte ki, aki a csütörtöki szentszéki ülésben tényleg 
már le is tette hivatali esküjét. Gschwind Sándor pod-
gajcii és Hajdinyák Yincze bogdásai segédlelkészek 
kölcsönösen áthelyeztettek. Acs János üdülő segédlel-
kész Pécsről Somogyvárra ment lakni. — A kalocsai 
főmegyében : Ketterer Mihály almási káplán borsodi h. 
plébánossá neveztetett ki, Gárzsik Lajos káplán nyug-
dijat kapott. Wiederkehr József Gajdobráról Kunba-
jára, Majtényi Gyula Fajszról Kupuszinára, Kuczka 
Péter Kupuszináról Fajszra, Antalkovics Yilmçs Szóntá-
rói Vaskútra, Maison Jeromos Topolyáról 0-Becsére, 
Venczel Alajos Ó-Becséről Palánkára, Greinich Ferencz 
Palánkáról Bezdánba, Kilberlus Mihály Bezdánból Al-
másra, Kindl Antal Palánkáról Parabutyra, Postpischl 
János Parabutyról Bresztováczra, Schiverer Imre Bresz-
továczról Rigiczára, Weinert Péter Palánkára rendel-
tettek segédlelkészekül. A következő ujmisések : Bogie-
ner Gyula Sükösdre, Bittermann József Topolyára, 
Schmelhegger Emil Keczelre, Mayer Lőrincz Gajclobrára, 
Vidákovich Pál Szóntára kaptak főpásztári elhelyezést. 

— A király mondta. Midőn ő felsége a király 
Csehországba utazott, a gmündeni állomásra az ottani 
kath. legényegyesület is kivonult. A király őszinte 
örömének adott kifejezést a szép számban megjelent 
tagok hódolatai nyilvánitása fölött s az elnöknek ezen 
emlékezetes szavakat mondotta : „Ha az egylet katho-
likus, mindenesetre hazafias is". A király mondta. 

— A mechitaristák bécsi rendháza f. hó 8-án 
tartotta meg a congregatio vagyis rendjök megalapí-
tásának '200-os évfordulóját. 

— Angersben f. hó 5-én nyitották meg a nem-
zetközi eucharistikus kongresszust, melyen Langénieu 
bibornok rheimsi érsek elnökölt. A kongresszus oly 
népes volt, hogy több szakülést szabad ég alatt kel-
lett tartani. 

— Kath. újságírók gyűlése volt e hó elején Ber-
gamoban. Északi és Közép Olaszország kath. jurna-
listái egyöntetű határozatokat hoztak 1. a társadalmi 
tevékenységre nézve a keresztény demokrácziáról szóló 
pápai encyklika szellemében, 2. megalapították a hiva-
tásos katholikus jurnalisták szövetségét, 3. a társa-
dalmi tevékenység előmozdítására tőkealapot szer-
veztek. 

— Személyzetiek. Schleimiger Jenő kassai hit-
oktató-káplán, lemondott a ..Felsővidék" szerkesztésé-

; ről és püspöke engedelmével a katonai lelkipásztorság 
terére megy át. Buzgó lelkes szerkesztő volt. — A 
mult tanévben Budapesten végzett theologusok közöl 
Bussay Tivadar első káplánsága helyéről Forster Gyula 

! családjához ment nevelőnek, Maitz Ede ujmisés Felső-
Lövőre került hittanárnak. — A kapuvári esperesi 
kerület esperesévé Malonyay Mihály tótkereszturi plé-
bános lemondása következtében Németh János kapu-
vári prépost-plébános neveztetett ki. 

— Zarándoklat a Szentföldre — indul Brixenből 
szept. 9-én, Triesztből szept. 10-én, és 15-én lesz Jeru-
zsálemben. A második zarándoklat, melyben csak fér-
fiak vesznek részt, október 4-én indul Brixenből, és 
5-én Triesztből, 10-én lesz Jaffában és Jeruzsálem-
ben, honuan 19-én indul vissza. Rendezi e zarán-
doklatokat a brixeni egyházmegye Palaestina-zarán-
dokegyesület (Palästina-Pilgerverein der Diöcese Brixen). 
Utazási dij 1. osztályon 165, H. o. 125 forint, és mind-
két helyen 5 fr t szervezési költségekre. 

— Izland szigetén századok óta nem volt kath. 
püspök. III. Keresztély dán király Areson János püs-
pököt elfogatta és lefejeztette. Vele kidőlt a kath. 
vallás oszlopa. 500 katona gyilkos fegyverrel alapította 
meg Izland szigetén a protestáns vallást 1551-ben. Ez 
a sziget a dániai kath. püspök hatósága alatt van 
jelenleg, a ki most augusztus hóban végezte a száza-
dok óta szünetelt főpásztori látogatást. A százados pro-
testáns réteg alól mindenütt uj katholikus hajtások 
kelnek. Ezen a német „Los von Rom" divatja nem fog 
változtatni. A protestánsok egy része pogányságba 
sülyed, másik része a kath. egyházba menekül vissza, 
a harmadik, a közönyös nagy tömeg, várakozó állásban 
éli le földi létét. 

— Az osztrák katliolikusok megmozdultak. Krem-
sierben 12,000 katholikusból álló nagygyűlést tartottak 
aug. 25-én. Jelen volt Kohn olmützi érsek és a bríinni 
püspök, vagyis Morvaország mindakét főpásztora. Cseh-
országban a leitmeritzi kath. kongresszusra 1200 elő-
kelő ember váltott jegyet. A megjelent hivek nem 
fértek el a székesegyházban. A kongresszus Schöberl 
püspök jelenlétében folyt le. E napokban Olmützben 
volt kath. gyűlés. Az egyház ellenségei ellentüntetést 
rendeztek. Németországban kath. gyűlés alkalmával 
még a protestánsok is feldíszítik házaikat. A kath. 
Ausztriában katholikusok rendeznek ellentüntetéseket. 
Gyönyörűséges állapotok ! 

A szerkesztő telefonja. 
K. L. A jelzett irányban tanulmányozza Irsik Ferencz B. 

E. Hám János élete és Keszler Ferencz Memoria servi Dei 
Joannis Hám cz. munkáit. Külföldi püspökökről említhetem, mint 
mintaszerű életrajzokat: Kappen, Clemens August Erzbischof von 
Köln ; von Oer, Fürstbischof Johannes Bapt. Zwerger von 
Seckau ; Zobl, Vinzenz Gasser Fürstbischof von Brixen ; Pf Ulf s-
J., Bischof von Ketteier, s ugyanazon szerzőnek Cardinal von 
Geissei cz. munkájá t . Gondolom, mintának elég ennyi. — M. 
K. A ferencz-rendiek generális vikáriusa nem Flemin, hanem 
Fleming Dávid atya. Rómába irjon neki. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

l kir. postahivatalnál : 
Ë 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 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, szeptember 14. 22. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„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 sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. " 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A hitoktatásról. — A 900-os magyar benczések munkája a múltban és jövőben. — Egyházi 
Tudósítások. N y i t r a - B a j n a : Még egyszer a magyar-iskolatestvérekről. — R ó m a . Egy u j theologiai tankönyv pápai dicsérete. 

— Irodalom. A szent György vértanúról nevezett .Jaáki Apátság Története. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
LEONE. 

A H I T O K T A T A S R O L . 
— Főm. és főt. VASZARY KOLOS bibornok, hgprimás 

és esztergomi érsek ur XIII. sz. főp. körleveléből. — 

Néhány nap múlva feltárulnak ismét az 
iskolák ajtai. Megnyilik az uj tanév. Kezdeté t 
veszi az oktatás. 

Nem könnyű, dé magasztos és fontos az 
a munka, amely az iskolák falai közöt t a 
tanügy liarezosaira várakozik. 

Ismerem azt a buzgalmat , melylyel a ft . 
papság idevonatkozó kötelmeit teljesíteni 
ügyekszik és nem is tételezhetem föl, hogy ne 
részesítené az iskolát abban a gondozásban, 
amelyet joggal megkövetel. 

Mindazáltal szeretettel kérem a ft. papsá-
got, hogy azokat a kötelességeket, amelyek 
ugy az iskolák vezetése, mint a hi toktatás 
teljesítése körül vállaira nehezednek, szorga-
lommal, odaadással és lelkiismeretesen betöl-
teni el ne mulassza. 

Tudja a ft. papság, hogy a hi toktatás 
szoros és elengedhetlen kötelessége a lel-
késznek. 

Tudja, hogy a serdülő nemzedék alapos 
és buzgó kiképzése a hit szent igazságaiban, 

mily jelentőséggel és kihatással bir egész éle-
tének vallásos és erkölcsös irányára. 

Azér t hangsúlyozzák már a legrégibb zsi-
natok a hi toktatás pontos teljesítését. 

Figyelmeztetik a kánonok a lelkészt, hogy : 
„Curam custodiendorum et spiritualiter eru-
diendorum parvulorum summa gera t indu-
stria." x) 

A tr identi sz. zsinat erélyesen sürgeti az 
il juság gondos h i tokta tásá t a lelkészek részéről, 
elannyira, hogy a kötelességmulasztók ellen még 
az egyházi fenyítékek a lkalmazására is feljo-
gosítja a főpásztorokat . 2) 

Az 1609. évi yperni egyházmegyei zsinat 
pénzbírságot ró azon lelkészekre, akik bármily 
ürügy a la t t kivonnák maguka t a hi toktatás 
végzése alól. 

Világosan és szépen indokolja e köteles-
ség pontos teljesítését a mi 1858. évi zsinatunk 
is, midőn igy szól : 

„Ut scientia sanctorum in mentibus juven-
tutis laete effiorescat ac ipsa religio virgineis 
fulgeat honoribus, 11011 aliud erit necesse, 
quam u t sacerdotes, quibus cura scholarum 
ex officio incumbit et demandata est ea 
assiduitate, ea fidelitate officio suo satisfaciant, 
quam rei ipsius gravitas et dignitas deposcit." 3) 

x) Aacheni zsinat. 816. év. Gap. 48. 
2) Sess. XXIV. De Reform. Cap. 4. 
3) De Sehol. §. 112. 
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Mily nag}' fontosságot tulajdonít dicsősé-
gesen uralkodó Sz. Atyánk, XIII . Leo pápa a 
hi toktatásnak, fényesen kiviláglik azon szavai-
ból, amelyeket kevéssel t rónralépte után, 1878. 
évi Junius 26-án hangoztatot t . 

„A vallás igazságaiban tör tén t alapos 
oktatás — igy szól a Sz. Atya — átalakí tot ta 
a vi lágot; nemesítet te és megszentelte az 
emberek egymáshoz való viszonyát; gyöngé-
debbé te t te az erkölcsi érzéket és létrehozta 
azt a keresztény lelkületet, amely a hivő népe-
ket erkölcseikre nézve minden más nép fölé 
helyezi." 

Aki a hi toktatás kötelességének e komoly 
jellegét ismeri és nem zárkózik el azon hatás 
elől, amelyet az az i f júság egész életére gya-
korol, lehetetlen, hogy ne kövesse a római 
katekizmus következő inte lmét : 

„Si ipsa aeterni Pa t r i s sapientia in terras 
descendit, u t in carnis nostrae humilitate coe-
lestis vitae praecepta nobis t radere t : quem non 
compellat Charitas Christi, u t parvulus fiat in 
medio f ra t rum suorum et tarn cupide proxi-
morum salutem desideret, u t quod de se ipso 
apostolus tes ta tur , eis vellet non solum Evan-
gelium Dei, sed etiam animam t radere?" 

Ismétel ten különös figyelmébe ajánlom 
ezek után a ft. papságnak az iskolát és a tan-
felügyelő uraka t felhivom, hogy az iskola kül-
és beléletét a legéberebb ellenőrzésben része-
sítsék. 

A 900-os magyar benczések munkája 
a múltban és jövőben. 

— Részlet abból a beszédből, amelylyel a pannonhalmi sz. 
Benedek-rend káptalan-gyűlését Pannonhalmán 1901. évi 
augusztus hó 2o-én megnyitotta Fehér Ipoly pannonhalmi 

főapát. — 
Szenteljük ezt a napot annak a nagy ese-

ménynek megünneplésére, amely !>00 évvel ezelőtt 
nekünk a magyar földön hazát, otthont, létet és hiva-
tást adott, biztosított. F o r d í t s u k t e k i n t e t ü n k e t a 
felé a nagy múlt felé, amely Isten jóvoltából 
immár a magyar Benczésrend mögött áll s a 
mely annyi félemelőt, de annyi tanulságosét is 
tár annak lelki szemei elé, aki a történelem-
ből olvasni, okulást és érzelmeket meríteni 
tud és akar. 

Kilenczszáz éve annak, hogy első szent 
királyunk a pannonhalmi monostor megalapí-
tásával befejezte azt a művet, amelynek tala-

j á t jámbor elődök egyengették s Isten dicső-
ségének állandó szentélyévé, a magyar keresz-
ténység őrállomásává és a nemzet cul túrájának 
veteményes kert jévé avat ta beláthatat lan 
időkre azt a helyet, ahol a római világuralom 
alkonyán a kereszténység egy fényes csillaga 
tün t fel Szent Már tonban; ahol Nagy Károly 
vallásos kegyelete emelt oltárt ennek a nagy 
Szentnek tiszteletére, akit Pannónia adot t 
Frankhonnak apostolul; ahol Géza, az isteni 
kegyelemtől már megihletet t fejedelem tem-
plomot épített Isten dicsőségére és hajlékot a 
jámbor szerzetesek számára. 

Ez t a nagy művet fe jezte be dicső alapi-
tónk akkor, amidőn fejedelmi adományaival a 
keresztény hit és a keresztény civilisatio eme 
telepének állandósításáról gondoskodott. 

Kegyeletes visszaemlékezésünk időpontjául 
azt az alkalmat használtuk fel r amidőn Ken-
dünk egyeteme együtt van, hogy egy szívvel 
és egy lélekkel, egyesített érzelmeinkkel ál-
dozhassunk e nagy esemény drága emlékének. 
S választhat tunk volna-e erre alkalmasabb 
napot, mint a mait, a pannonhalmi székes-
egyház legutóbbi felszentelésének negyedszá-
zados évfordulóját : t ehá t azt az alkalmat, a 
melyhez a főmonostort és a magyar Benczés-
rendet nemcsak hivatása fűzi legtermészete-
sebben, hanem amelyhez az ősök a múl tban 
is hozzákapcsolták a lapí t ta tásunk tényét és 
emlékének megünneplését . Szent Is tván a 
pannonhalmi templom felszentelésének alkal-
mából adta ki alapító-oklevelét ; őseink pedig 
ezelőtt 200 évvel szintén a pannonhalmi tem-
plom felszentelésének évforduló napján ünne-
pelték meg szent Szerzetünk hétszázados fen^ 
állásának emlékünnepét. 

Megfelelőbb a lka lmat nem is választhat-
tak volna ; sem ők, sena mi. Mert a mi létünk, 
a mi munkásságunk kell, hogy minden időkre 
elválaszthatat lanul oda forrot t legyen Isten 
oltárához. 

Onnan jövünk mi is ; ott zengtük el 
együttesen hálaénekünket ; ott rebegtük el 
együttesen imáinkat ; ott adtunk hálát a jó 
Is tennek kilencz századon át ju t t a to t t áldá-
saiért! ott imádkoztunk édes hazánkért , szent 
alapitónk királyi utódaiért és minden jóte-
vőnkért. 

S midőn ma keblünk áhítatos fohászai 
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lobogó l ángkén t emelkednek fel a magasba , 
lelkünk a visszaemlékezés szárnyain visszaszáll 
a messze múltba, hogy végig tekintse a nagy 
idők folyását és jóleső érzéssel i t t-ott meg-
megpihenjen a kimagasló pontokon. 

Megelevenedik lelki szemeink előtt az 
apostoli k i rá lyoknak egész sorozata Szent 
Is tvántól egész Mária Teréziáig, és a római 
pápáknak nagy csoportja, II. Paschal is tó l 
egész IX. Piusig, akik részint fe jedelmi bőke-
zűséggel gondoskodtak anyagi jólétünkről , 
részint fényes k ivál tságokat biz tosí tot tak ősi 
monos torunk részére. 

Mély megha to t t ságga l nézzük, min t me-
rülnek el ol táraink előt t áhí ta tos imában Szent 
István, Szent Imre, II. Béla, II. Endre , Jo l án ta , 
Y. I s tván és Mária Terézia. 

Hazaf ias érzés melege h a t j a á t sziveinket 
annak lá t tá ra , hogy miként tanácskozik Szent 
László pannonha lmi fényes kir. pa lo t á j ában 
országunk nagyja iva l ; mily fejedelmi pompá-
val és fenséggel fogadja i t t ő és bölcs K á l m á n 
király a koronás vendégeke t és a keresztes 
vitézek lovagias, hős vezéreit . 

Megdobogta t ja sziveinket az a k i tün te tő 
bizalom, a mely oly sokszor megnyi la tkozot t 
elődeinkkel szemben az egyházi és világi ha-
talom főío-tényezői részéről ; amidőn a pápák 
vitás ügyek elintézését bizzák az ő bölcsesé-
gökre és igazságérze tökre ; amidőn Szent 
Is tván Asztr ikot küldi fontos küldetésben 
R ó m á b a ; amidőn Szent Gellértre bizza leg-
drágább kincsének, Imre berezegnek nevelé-
sé t ; amidőn a mi szerény sorainkból választ-
ják ki apostoli királyaink azokat , akiket Esz-
tergom, Pécs, Csanád főpapi székébe ül te tnek. 

Hódola t os bámula t t a l t ek in tünk Uriás, 
Tolnay Máté, Pá l f fy Mátyás, Ba ranyay Pá l , 
Sajghó Benedek, Nóvák és Kruesz Krizosztom 
nagy a lakjára , akik joga inka t tö rhe te t len eré-
lyükkel, h a z á n k a t meg hősi ka r ra l védelmez-
t ék ; akik nagy szellemükkel ébredésre keltet-
ték tes tüle tünket , ha e lszunnyadot t ; ha ladásra 
indí tot ták, ha e lmarad t ; t a lpra ál l í tot ták, ha 
e lbukot t ; eszményi czélokat v i lágí to t tak m e g 
számára, ha tek in te te révedezet t . 

De valamint a mozgó tengeren az emel-
kedő hul lámnak mindenü t t nyomában jár a 
sülyedés : igy volt ez a mi ki lenczszázados 
mul tunkban is. Jó lé tünk, dicsőségünk nap ja 

sokszor r agyogot t fényesen ; de sokszor borul t 
az seté t fe lhőkbe is. 

Alig ver t gyökere t a há rmas ha lmon a 
szent keresz t fája , máris czé lpont jává és áldo-
z a t á v á vál t az V a t h a fékevesz te t t dühének. 
Elődeink vére ön töz te m e g a keresz ténység 
kelő vetéseit ; pusztulás ér te t emplomunka t , 
ha j l ékunka t . Egyszer a t a t á r ostromolja, más-
szor a török dúl ja fel o l tá ra inkat , házi tűzhe-
lyünke t ; m a j d a l ángok hamvasz t j ák el azt, 
ami t munkás kezek nagy erőfeszítéssel építet-
tek s mozga lmas idők n e m egyszer némí ták 
el őseink zsolozsmáit , nem egyszer szór ták 
szer teszét nyá juka t , nem egyszer on to t t ák ki 
véröket . 

De Is ten i rgalma, kegyelme nem hagy ja 
el az t a helyet , amely hűségesen szolgál ta az 
0 szent ügyét , h i rde t te dicsőségét. Romjaiból 
ú j r a és ú j r a fe lépül t ; hamvaiból min t fönix-
m a d á r ismét szárnyra kelt . Leomlo t t ol tárai 
ú jból f e lemelked tek ; e lnémul t zsolozsmája ú j r a 
fe lhangzot t . 

S ha jö t t ek , pedig nem egyszer jö t tek , 
bomlasztó idők, amelyek m e g t á m a d t á k a tes-
tü le t belső erőit, meglaz í to t t ák fegyelmét, 
l e lohasz to t ták buzgóságá t : akkor az isteni 
Gondviselés fér f iakat t ámasz to t t , ak iknek lán-
goló buzga lma lelkesedést ön tö t t a szivekbe, 
l e lkekbe ; ak iknek erős k a r j a tömör egészszó 
fog ta a szétmálló részeket . 

Ily emelkedő és sülyedő vá l toza tokban 
folyt le k i lenczszázados mul tunk . De daczá ra 
annak , hogy az élet ba ja i és emberi gyarlósá-
gaink bennünke t is, mint árnyék folyton kisér-
tek : I s t ennek legyen hála, mégis e lmondhat-
j uk , hogy mai napig, tehetségeinkhez képest 
hűségesen szolgál tunk Is tennek, k i rá lynak és 
hazának . 

Hogy mit re j t s zámunkra a jövő, az t bíz-
zuk a jó Is tenre . Mi csak a czélpontra sze-
gezzük szemeinket , amelye t elérni k ívánunk. 
A czél tudatos hajós csak i r ány tű jé t nézi és 
nem az u t eshetőségein töpreng. Mig i ránytűje 
meg nem csalja, addig bizton hiszi, hogy eljut 
az óha j to t t révpar t ra , bármennyi re födje is 
ezt el szemei elől a messze távolság. A mi 
i ránytűnk pedig nem csal, nem csalhat. Hi tünk 
örök igazságai , szabályaink életbölcseségei 
öntik abba azt a delejes erőt, mely biztosan 
irányít . H a I s tenbe ve te t t bizalommal, erőink 

22* 
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teljes intenzitásával, akara tunk egész erejével 
tudatosan törünk czéljaink felé : akkor mellé-
kes dolog az, hogy könnyen vagy nagy küz-
delmekkel éijiik el a sikereket, és hogy mi 
szedjük-e a fáradságos munkának gyümölcseit, 
avagy utódaink. Magas czélok, nag}T eszmék 
szolgálatában hát térbe kell szorulniok az egyén 
érdekeinek ; a küzdelemben az egyén ellankad, 
az egyén kidől, de helyébe lép a másik és 
előbbre viszi a zászlót, mely előbb-utóbb 
mégis csak ott leng majd az ostromlott vár-
fokon. 

A mi meghonosodásunk azon időbe esik, 
amikor a magyar nemzet belefáradva a sok 
bolyongásba, kalandozásba, a kereszténységben 
keresett és talál t megnyugvást . Ma az erköl-
csi téren, a természet tudományok és a böl-
cselet útvesztőiben bolyongnak, kalandoznak 
szerteszét a lelkek; vergődve keresik a meg-
nyugvást, mer t kinosan érzik ennek szükségét. 
És itt ujul meg 900 év múlva a mi hivatásunk; 
segíteni nemzetünket abban, hogy megtalál ja 
lelkének azt a nyugalmát , mely u tán már-már 
sóvárog. 

Szent Is tván a Koppány-lázadás leküzdé-
seért, a kereszt diadaláért érzet t hálából tele-
pí tet t meg bennünket e hazában : hivatásunk-
ból foly tehát, hogy fokozott mér tékben szol-
gáljunk nemzetünknek mindannyiszor, valahány-
szor azt a hát térbe szorított keresztény 
eszmék diadalra ju t t a tása kívánja. 

Es ma erre meg van az alkalom. Istennek 
legyen hála, a társadalomban immár hajnalo-
dik a keresztény renaissance kora. Mi termé-
szetesebb, mint bog}- ennek munkásai t elsőbben 
is a mi sorainkból vár ja az élet; mert hiszen 
ez a munka nemcsak ősi hivatásunkból foly, 
hanem abból is, hogy a nemzet az ő ifjúsá-
gának nevelését a mi kezeinkre bizta. Pedig 
akié az itjuság, annak kezében van a jövendő. 
Es ez az ifjúság, átértve nagy feladatait , 
amelyek reá várakoznak, máris ébredezni kezd 
hosszú szendergéséből. Felemelő jelét adta 
nemesülő érzületének legközelebb a budapesti 
tudomány-egyetem derék ifjúsága, amely mél-
tán tőlünk várja nemes küzdelméhez a baj-
társak ujabb csapatait . És mi nem zárkózha-
tunk, de nem is zárkózunk el e jogosult vára-
kozás elől. Hitökben és erkölcsükben edzett 
harezosokat akarunk és fogunk szolgáltatni a 

keresztény restauratio nehéz de fenséges mun-
kájához. Ez képezi ez idő szerint legnemesebb 
fe ladatunkat és én bizton hiszem, hog}' kedves 
rendtársaim is meg fogják oldani ezt a felada-
tot, amint megoldották őseink 900 év előtt 
a maguk feladatát . 

Midőn tehát bucsut veszünk a nagy múlt-
tól, induljunk neki a jövőnek, Istennek szent 
nevében ! 

De mielőtt megindulnánk, lelkünk azt 
sugallja, hogy állítsunk e múltnak valami 
emléket. Elődeink 200 évvel ezelőtt alapítta-
tásunk hétszázados jubi leumát szintén meg-
örökítették emlék-éremmel és emlék-lappal, 
mel}'re ma is megilletődéssel tekintenek sze-
meink. Mögöttünk kétszáz évvel hosszabb mult 
áll. A mi emlékünknek ehhez kell méltónak 
lennie. Tárgyalásaink folyamán javaslatot fogok 
eziránt tenni ; a főt. kápta lan kegyelete és 
bölcsesége lesz hivatva határozni. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nyitra-Bajna. Még egyszer a magyar-iskolatestvé-

rekről. — 
A társadalom szive megmozdult, tömörül és sora-

kozik a magyar iskola-testvéreket képző és segélyző 
egyesület tagjai közé, hogy magasra emelje azt a 
nemzeti zászlót, a melyre Isten, király és haza vannak 
felírva, s feltűzze azt a magyar keresztény iskolatestvé-
rek első anyaházára Nyitra-Bajnán, hogy onnét hir-
desse a világnak, miszerint dicső első királyunk, szent 
István által alapított magyar kereszténységet, ez őse-
inktől reánk hagyott legnagyobb kincset, nem csak 
megőrizni kívánjuk, hanem a nagy király szellemében 
azt tovább fejleszteni is óhajtjuk ; meglévén erősen 
győződve, hogy egyedül a kereszténység az, mely édes 
hazánkat egy ezredéven át fentartotta és egyedül a 
kereszt képes bevilágítani azt az utat, melyen nemze-
tünknek ez uj ezredévben haladnia kell. A mi ősi nem-
zeti intézményeink, királyságunk elvesztik a sziklaszi-
lárd alapot, a mint a keresztény szellem kihal a nem-
zet szivéből. S valljuk meg őszintén, hogy már reá 
léptünk a lejtőre, s ha idejekorán meg nem vetjük 
lábainkat, rohamosan fogunk haladni az enyészet felé. 

A vallástalanságnak útját kell vágni s gyermekeink-
nek vallásos erkölcsi nevelést adni, a kereszténység 
természetfölötti szellemét beléjök oltani. 

Hogy az iskola a tanulókat valóban keresztény-
nyé nevelje s ez által főleg a hazának hasznavehető 

*) E javaslat abban állott, hogy indítsa meg a 
pannonhalmi szt. Benedekrend ebben az évben 900 
éves történetének publicatióját, amit a káptalan egy-
hangúlag el is határozott. 
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polgárokat adjon, ahhoz oly tanerőket kell alkalmaz-
nunk, a kik apostoli buzgóságtól áthatva, a legnagyobb 
erőmegfeszitéstől és fáradságtól sem riadnak vissza. 

Ilyenek a keresztény iskola-testvérek, a kiknek 
első magyar anyaháza folyó hó 15-én lesz Isten segít-
ségével megnyitva. — Ezen társulat tagjai a szegény-
ség, a tisztaság, az engedelmesség, az állhatatosság és 
ingyenoktatás fagadalmát teszik le. Egész életüket 
Istennek és a tanügynek szentelik, azért egész életü-
ket Isten imádására és önképzésükre fordítják, hogy 
sikeresebben megfelelhessenek fogadalmilag magukra 
vállalt kötelezettségüknek : a gyermekek erkölcsös ne-
velése és tanításának. 

Önként merül fel az a kérdés, hogy hát miből 
élnek? és hogyan tartják fel magukat, ha szegénységi 
fogadalmuk van ? 

Az iskolafentartók adományából élnek. Ilyen 
iskolafentartó a „magyar iskola-testvéreket képző és 
segélyző egyesület" is, melynek tagjai, hála Istennek, 
napról-napra szaporodnak. Már a múltkori tudósítá-
somban megemlékeztem mélts. Blümelhuber Ferencz 
esztergomi praelatus-kanonokról, a ki húszezer korona 
alapítványt tett le a magyar iskola-testvérek első anya-
házára, melynek kamatai két magyar if jú ingyenes ki-
képzését magyar iskola-testvérré biztosítják örök időre. 

Hálás szívvel emlékszem meg és szivem mélyé-
ből mondok köszönetet gróf Hunyady Imre ő exczel-
lencziájának, a ki mint alapitótag 8000 korona lefize-
tésével a magyar iskola-testvéreket képző és segélyző 
egyesületbe lépett. Hasonló hódoló tisztelettel fejezem 
ki szivem háláját gróf Hunyady Imréné, szül. gróf 
Győry Felicitas ő exczellencziájának, ki négyezer koro-
nával lépett be egyesületi tagnak, gróf Győry Teréz ő 
méltóságának, ki míg az alapító dijat leteszi, évi 400 
korona, Forster Gyuláné ötévre évente 400 korona 
fizetésre kötelezték magokat. Méltóságos Pellet József 
v. püspök praelatus-kanonok Esztergomból 200 korona 
— a 86 éves Sujánszky praelatus esztergomi kanonok 
60 korona, Poller Ede plébános 20 korona, dr. Klinda 
Teofil c. kanonok 10 korona, Számord Ignácz lelkész 
Esztergomból 10 korona, Karsay Lajos Ürményből 10 
korona — és többen egy-két korona évi tagsági díj-
jal léptek egyesületünkbe. — Az egyesület vagyona 
eddig 31.513 koronát tesz ki. 

A magyar keresztény iskola-testvérek rendébe fel-
vétel végett eddig jelentkeztek 13-an. 

Örömemre szolgál továbbá jelenteni, hogy az 
érdeklődés országszerte nagy az uj intézmény iránt és 
Bukarest, Ruscsuk, — a hol a keresztény iskola-test-
véreknek már van anyaházuk, csak azért tettek tul 
rajtunk, mert mi az ideális, legjobb és legolcsóbb tan-
erőt : a keresztény iskolatestvéreket eddig nem is-
mertük. 

Ha az érdeklődés igy fokozódik, a szerkesztő ur 
engedelmével „Nyitra-Bajna" czimén állandó rovatot 
nyitunk nagybecsű lapjában. 

Ürmény, 1901. szeptember 2-án. 
Dr Tóth Károly. 

Kóma. szept. 10. Egy uj theologiai tankönyv pápa 
dicsérete. — 

Megjelent Parisban Lethielleux kiadónál Lépicier 
Sándor servita r. procurator generalis és a Collegium 
Urbanum de Propoganda Fide nevü főiskolában a 
dogmatika tanárának tollából „Institutiones theologicaeu 

cz. munkájából egy külön kötet a b. szűz Máriáról 
„Tractatus de B. D. Virgine Maria Matre Deiu czimmel. 
Ezt a kötetet bemutatták a szent atyának, a ki követ-
kező levéllel tüntette ki a hírneves szerzőt : 

Dilecto Filio 
Alexio Mariae Lépicier O. S. M. 

LEO PP . XIII . 
Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem. 

Almám Dei Matrem, quam Nos a pueris impense 
amavimus, nunc vero in devexa aetate, post tot bene-
facta Eius, adamamus impensius, ab omnibus rite 
aestimari ac vehementer diligi magnopere desideramus. 
Quum igitur volumen a te accepimus, in quo de Beat. 
Virgine Maria Matre Dei data opera disseris, iucundi-
tate animum perfundi sensimus, teque peculiari bene-
volentia complexi sumus. Neque solum materia id fecit 
quam tractandam sumpsisti ; sed illud praeterea quod, 
etsi non aequa ea sit mortalium viribus, ita tamen 
tractasti, ut eruditione ac soliditate nulli cesseris, mul-
tos facile superaveris. Accedit autem, estque sane ea 
laus potissima, quod, cum in scribendo disputandoque 
scholastica methodo, ut decet, uti decreveris ; non 
ieiune id egeris, sed quadam animi suavitate qua, dum 
mens illustratur, fertur lector in amorem Deiparae. 
Benigna igitur e coelo ac propitia respiciat Virgo, ac 
tibi pro votis fortunet labores. Nos vero, ut et gratiam 
rependamus et tibi, de re theologica ulterius scribenti, 
divina munera conciliemus, apostolicam benedictionem, 
peculiaris Nostrae caritatis testem, amantissime in 
Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die X X V I augusti 
anno MCMI, Pontificatus nostri vicesimo quarto. 

LEO PP . XIII . 

I R O D A L O M . 

A szent György vértanúról nevezett JAAKI 
APÁTSÁG TÖRTÉNETE. Irta dr Széchenyi Miklós 
gróf jaáki apát. Budapest, 1901., ivrét 83 lap. 

Dr Széchenyi Miklós gróf esztergomi apátkano-
nok, a bécsi Pazmaneum nagyérdemű rektora, második 
nagyobb irodalmi munkájával jelenik meg magyar 
olvasóközönségünk előtt. Első nagyobbszabásu munkája 
„A lelkész Congrua ügye 1885—1895." czim alatt jelent 
meg. Második, még monumentálisabb munkája, a fent 
czimzett. Az apátság és hires templomának története 
van e nagybecsű munkában egybeforrasztottan előadva. 
Kiváló ^érdeme az alapítás kérdésének tisztázása. 

-f Megjelent és beküldetett: „Képes elemi katliekiz-
Ullis" vagy a kath. hit alapigazságai a róm. kath. 
gyermekek I., II. és III. osztálya számára, különös 
figyelemmel az állami és felekezetnélküli népiskolák 
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szükségleteire. — Második és átdolgozott kiadás. Ki-
adta Rózsa Kálmán és neje. Budapest, 1901. Mélt. és 
ftdő Majláth Gusztáv Károly gróf és erdélyi püspöknek 
ajánlva 89 lap kötve 50 fillér, megrendelhető Rózsa 
Kálmánnál, Budapest VIII., Szentkirályi-utcza 30. sz. 

Három évtizede kisért a kátékérdés vagyis teljesen 
3 évtizede rnult, hogy népiskolánk 6 osztályúvá lett, 
hogy az egyes osztályok igényei és szükségletei meg-
változtak, hogy a felekezetnélküli és állami iskolák 
létesültek, hogy minden tankönyv az uj viszonyoknak 
és u j tanfokozatoknak megfelelően módosult, — csak 
a katekizmus és biblia maradt a régi ; csak ez nem tudott, 
vagy nem akart az uj viszonyok és u j tanfokozatok-
nak megfelelően berendezkedni, daczára annak, hogy 
a kátékérdés megoldását hitoktatóink és tanitóink 
annyiszor kérelmezték, hogy ezt a viszonyok oly han-
gosan követelték, hogy ezt a Szent-István-társulat 
annyiszor sürgette, és hogy ennek szükségességét a 
nagym. püspöki kar ismételten kimondotta és elis-
merte. 

Nogáll, Gerely és Zelliger dicséretes kisérletei 
után most újból Fonyó Pál, a hitelemzési müveiről or-
szágosan ismert katecheta vállalkozott e nehéz feladat 
megoldására. Azon megbizatás alapján, melyet boldog 
emlékű Ipolyi Arnold, váradi püspöknek ajánlatára 
1883-ban nyert a nagym. Püspöki kartól, most újból 
átdolgozta és kiadta „képes elemi kátéját" a népiskolák 
I., II. és III. osztálya számára; némi figyelemmel a 
felekezetnélküli iskolák szükségleteire és viszonyaira. 

Az első kérdés most már, miben különbözik Fonyó 
Pál uj katekizmusa az esztergomi és az egri elemi katekiz-
musoktól ? 

Először abban különbözik, hogy ez képekkel van 
csaknem minden lapon Mustrálva, a mi kedvesebbé is 
teszi a kézikönyvet, nagy Gergely pápa szavai szerint 
elő is segíti a tanítást és felfogást ! „A mi az irás a ta-
nultaknak, az a kép a kezdőknek és tudatlanoknak," 
mondja igen bölcsen a nagy pápa ! — Még 1865-ben 
kiadta P. Gall Morell Kanizius kátéját 113 képben; 
még 1870-ben megjelent Benzigernél Einsiedelnben: 
„Das apostolische Glaubensbekenntniss in zwölf Bildern", 
— Die Gebothe in 15 Bildern, — Die Sacramente in 
10 Bildern, etc. Miért ne követnők ezeket a hitokta-
tás sikereinek emelésében ? ! Már régen igy kellett 
volna kátéinkat kinyomatni. 

Másodszor abban különbözik Fonyó elemi kátéja 
emezektől, hogy nem indul ki définit lókból, melyek a 
gyermeknek szellemvilágától messze esnek, hanem is-
mertből halad az ismeretlenre, öszszerűből az elvontra, 
kömiyebbről a nehezebbre stb. A keresztvetéssel és 
imádsággal kezeli, akkor a látható világot és az első 
emberek történetét adja bibliai háttérrel, csak ezután 
tér át az angyalokra és Istenre, a többi hitigazságra, 
parancsokra, bűnre, a szentségekre ! A hitről szóló 
részt 15 §§-ban adja 27 lapon, a parancsokról 13 §§. 
20 lapon, a szentségekről 10 §§-t ad 12 lapon. A füg-
gelék nyújt ja a különböző imádságokat, Jézus életét 
gyermekversekben, az első gyónás előkészitését, a 
gyónási és áldozási imádságokat, — s igy az egy ta-

nítós és szállási iskolák számára ád annyit, amennyi-
nek tudásával itt teljesen meg lehetünk elégedve. 

Minden egyes §§. önmagában mintegy teljes egé-
szet képez, — s ezért mindegyiknek elején 1—1 köny-
nyed és rövid bevezető kérdés van, mely a gyermeket 
rávezeti a tárgyra, vagy előkészíti a következő kér-
désekre. 

Es a kérdések (ebben van a harmadik előnyös 
különbség Fonyó katekizmusa és a többiek között), 
olyannyira rövidek, könnyűek, elemiesek és mintegy a tanu-
lók ajkairól vannak ellesve, hogy kellő magyarázat mel-
lett mintegy önmaguktól megfelelnek ezekre a gyer-
mekek ; éppen ezért ezek használata mellett több idő jut 
azután a szellemképzö magyarázatra, s kevesebb idő-
vesztegetés lesz szükséges az emléztetésre ! A paran-
csoknál és szentségeknél nem elégszik meg 1—1 kér-
déssel, mint mások, 1—1 parancsnál és 1—1 szentség 
ismertetésénél 5—6 kérdés van feltéve ; de ezekre nem 
következik 2—3 soros elvont felelet, hanem rendszerint 
1 — 1 sorocska, a mit az I. és II. osztályú tanuló is 
könnyen beemlézhet, sőt a tehetségesebb magyarázat 
után mintegy magától is megfelel ezekre ! 

Bámulatos ügyességgel kezeli különösen a paran-
csokat és a szentségeket e tekintetben, a hol mindenütt 
1—1 kérdéssel rávezeti tanulóit a tárgyra, akkor meg-
ismerteti 1—2 kérdésben a parancsnak vagy szentség-
nek lényegét ; a többit pedig kellő nevelői tapintattal 
meghagyja a felsőbb osztályok számára. 

Mindezt apró és konkrét kérdésekben ügyesen meg-
oldja, a nélkül, hogy a kezdő tanulónak akár az elvont 
fogalommal, akár a felelet elmondásával küzdenie 
kellene. 

Nem elvontan tárgyalja pl. mi a keresztség, mi a 
malaszt, mi a szentség, mi az imádság, hanem e helyett 
azt kérdezi : hová viszik a kis gyermeket keresztelni, 
mivel kezdjük és végezzük az imádságot, ki rendelte 
a szentségeket stb., melyekre könnyen felel a gyer-
mek. Hoványi szerint a magyarázatra fekteti a fősúlyt 
s a szellemképzö tanitásra, s nyiltan azt hangoztatja 
Kempis Tamással : Opto magis ut sentiant compunctio-
nem, quam sciant ejus definitionem ! Ezen elv arany 
fonálként vonul végig az egész művecskén. 

Negyedik előnyös különbség Fonyó katekizmusá-
nál, hogy már az I. osztálynak teljesen egész anyagot ad, 
— hogy aztán kérdésröl-kérdésre csillaggal megjelöli, mely 
kérdéseket kell az I. osztályban felvenni, (a mely kér-
dések és feleletek nagyobb betűkkel is nyomtatvák), 
végül pedig részletes hittani tantervet ad külön az I. és 
külön a II.—III. osztálynak ! Ez biztositja aztán az 
egyöntetűséget ; fölöslegessé teszi a sok időt igénylő 
kijelöléseket, — utmutatásul szolgál a kezdő hitokta-
tóknak, s ösztönzésül azoknak, kik egyik-másik ked-
vencz részletnél hosszasabban szoktak időzni aztán a 
káté végére sohasem érnek. Vajha a nagyobb kátékban 
is feltünőleg más betűkkel volnának nyomatva a kü-
lönböző osztályok kérdései és vajha minden osztály 
számára ily részletes tanterv volna, akkor az egyöntetű-
ség is nagyobb lenne, bizonyára a hitelemzők műkö-
dése is sikeresebb lenne sok helyen és országszerte. 
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Kiemeljük még, hogy Fonyó kátéja nem szól II. 
osztálybelieknél a keresztény tökéletességről, a bűnök 
különböző nemeiről, elvontan nem szól a hitről, s több 
más helyen is apasztja némileg a tananyagot. Ellenben 
a II. osztálynak már adja az irgalmasság cselekedeteit, 
szól 2 kérdésben a böjtről, és 3 kérdésben a böjti 
felmentvényekről, a polgári házasságról, néhány kér-
dést ád a miséről, utolsó kenetről, egyházi rendről, 
poenitentia-tartásáról stb., hogy azok is, kik talán a 
II. osztályból kimaradván, soha többé nem hallgat-
nak hitoktatást, némi fogalommal birjanak ezekről. 
Azonban előadása mindenütt lehetőleg szemléltető, 
más helyeken meg bibliai vonatkozással teszi pl. a 
kérdéseket s igy kellő magyarázat mellett, melyet 
„Gyakorlati hitelemzéseiben" *) nyújt a kezdő és leendő 
hitoktatóknak, összes kérdései könnyűek és gyermekde-
dek. Ugyanez okból egyszerűsiti Isten I. parancsának 
szövegét, és az egyház III. parancsáét, hogy köze-
lebb férjen a gyermekek lelkületéhez és felfogásá-
hoz ! Megemlítjük szintén, hogy a 6 főigazságot igen 
helyesen vitte a hitről szóló rész végére, a hol mint-
egy ezekben összefoglalja az összes hitágazatokat ; 
valamint igen helyes itt szólani pár kérdésben elvon-
tan a hitről, mikor a gyermek már ismeri a hitnek 
anyagát az előadottakból, s igy könnyebben is felfogja, 
miről van lényegileg szó. 

Mindezt összefoglalva elmondhatjuk, hogy ezen 
művel határozottan nyert a hitelemzés irodalma ; mert ha 
kátét irni a legnagyobb tudósnak is óriási feladat, 
akkor plane az I., II. és III. osztályok szerény igényei-
nek megfelelő kátét irni, önmagában is a legnagyobb 
elismerésre számíthat. Pedig meg vagyunk győződve, 
hogy ezen müvecske használata mellett felényi erővel két-
annyi sikert fognak hitoktatóink felmutatni, és ezen felül 
örülni fognak a gyermekek a káténak és hitelemzési 
óráknak, mit eddig absolute nem lehetett elmondani. 
Örömmel üdvözöljük tehát szerzőt e téren, s mindjárt 
azon reményünknek adunk kifejezést, hogy 1886-ban ki-
adott vkis katekizmusát" hasonló sikerrel dolgozza át, a IV., 
V. és VI. oszt. számára. Nem kételkedünk benne, hogy 
nemcsak hitoktatóink fogadják ezt örömmel és lelkese-
déssel, hanem egyházhatóságaink is örülni fognak, ha 
valahára a kátékérdést ily módon megoldva találják. 
Itt-ott ugyan el lehetne egyes kérdéseket a felsőbb osztá-
lyok számára hagyni, itt-ott egyes kérdéseket talán 
lehetne még módosítani ; de ez mit sem von le az 
egésznek sikeréből, az egésznek használhatóságából — 
Tolle et lege! — mondhatjuk a hitelemzés összes bará-
tainak ! Kapható Budapesten, Rózsa Kálmánnál, (VIII., 
Szentkirályi-utcza 30 sz.), a mely czég mutatvány pél-
dányokkal ingyen is szolgál. Mint segédkönyvet is nagy 
haszonnal fogják hitelemzőink forgatni. 

— Ertesités. „Kazár földön" czim alatt Bartha 
Miklós országgyűlési képviselő egy kötet könyvet irt. 

*) Gyakorlati hitelemzések vagy óráról órára módszertanilag 
kidolgozott előadások a róm. kath. népiskolák I. osztálya szá-
mára. Harmadik kiadás. Budapest, Hunyadi Mátyás intézet 
(Zöldfa-utcza). Ára 2 írt. 

Tüzetesen ismerteti azt a hegyvidéki akcziót, melyet 
harmadfélév előtt a magyar földmüvelésügyi kormány 
a rutének megmentése érdekében indított ós a Kárpát 
bérezek közt lakó összes népek érdekében folytatni 
szándékozik. E leírás arról világosit föl, hogy olyan 
nemzeti munka indult meg, a mely ugy terjedelmében, 
mint czéljában és eredményében, hazánk történelmé-
nek egyik elsőrendű mozzanatát fogja képezni. Köz-
ügyet szolgálunk tehát, mikor Bartha Miklós könyvét 
kiadjuk. Ezzel teszszük lehetővé, hogy a hazafias ma-
gyar közönség megszeresse és magáévá tegye azt a 
nagy horderejű akcziót, a mely ezideig el volt rejtve 
a nyilvánosság elől. Talán fölösleges mondanunk, hogy 
a Bartha Miklós műve nem szorítkozik a hivatalos 
adatok és a létező állapotok száraz előadására. Szemé-
lyesen járta meg azt a vidéket s egyéni tapasztalatait 
tárja föl azzal az igazságszeretettel, mely az ő iratait 
mindenkor jellemzi. Müvében érdekfeszítő módon vál-
takozik az élet, a költészet, a valóság, a reménység, a 
mulasztás, a vágy, a dicséret és a fenyíték. Bepillan-
tást nyerünk a néplélek rejtelmeibe, a vidék gazdaság 
viszonyaiba : a szocziologiai ós mezőgazdasági fejtege-
tések teszik e művet tanulságossá. A lengyel zsidók 
demoralizáló és pusztító hatása sohasem volt ily élénk 
színekkel ecsetelve. Csodálatos közvetlenség sugárzik 
minden betűjéből. Olvasva ezt a művet, azt hiszszük, 
hogy az író meleg vére csörgedez végig e sorokon. A 
könyv előfizetési ára 2 korona, mely összeget kérjük 

! mielőbb megküldeni, hogy a nyomtatandó példányok 
i száma iránt tájékozva lehessünk. Kolozsvár, 1901. jul. 

hó. Hazafias tisztelettel az rEllenzek" kiadó-hivatala. 

VEGYESEK. 

*** Rómából jöt t tudósítás szerint ő szentsége 
Kisasszonynapján külön audienczián fogadta Managhi 
atyát, a barnabiták u j főnökét, azután pedig Fleming 
Dávid atyát, a ferencziek uj főnökhelyettesét. 9-én a 
tarantói katholikus kongresszus küldöttségét fogadta, 
átvéve, nagy elismeréssel és buzdítással a jövőre, a 
kongresszus feliratát. 

— Az Örökimádás Templomára, mely Erzsébet 
királyné gyászos halálának emlékezetére Budapesten 
fog felépülni, eddig 416,230 korona 85 fillér gyűlt ösz-
sze különféle adományokban. 

— A Haynald-ösztöudijak. A hivatalos lap pá-
lyázati hirdetést tett közzé arra a három művészeti 
ösztöndíjra, a melyet néhai Haynald Lajos dr kalocsai 
bíboros-érsek a király menyegzőjének, valamint az ő 
belső titkos tanácsosi kinevezésének huszonötödik év-
fordulója alkalmából az egyházi zene, festés és szobrá-
szat előmozdítására alapított. A zenei ösztöndíj hatszáz 
korona. A pályamunkának egyházi stílusban irt Te 
Deum-nak kell lennie hat hangra à capella énekkarra. A 
képzőművészeti ösztöndíj hétszáz korona, s a pályázó 
festők vagy szobrászok egy vagy több, szabadon vá-



176 RELIGIO. LX. évf. 1901. 

lasztható egyházi tárgyú pályamunkát készíthetnek. Az 
ösztöndíj három évre terjedhet, kivételes esetben 
továbbra is meghosszabítják. A folyamodásokat deczem-
ber '25-ikéig Kalocsára kell küldeni Császlta György 
kalocsai érsekhez, a ki az ösztöndijat a kultuszminister 
által kijelölt szakbizottság meghallgatása után adomá-
nyozza. A részletes pályázati föltételek a Budapesti 
Közlönyben olvashatók. 

— Az Orsz. Magyar Cecilia-Egyesület ezidei kon-
gresszusát a november 4—7-ik napjain tartandó kath. 
nagygyűlés keretében fogja megtartani. 

— Az angersi nemzetközi eucharistikus kon-
gresszus által Kisasszony napján tartott bezáró proces-
sion 100,000 ember vett részt. 

— Évnyitás az egyetemen. A budapesti királyi 
magyar tudomány-egyetem 1901/1902. tanévi rectora 
és tanácsának beiktatása s egyúttal a tanév megnyitása 
alkalmából 1901. évi szeptember hó 15-én délelőtt 11 

• órakor az egyetem dísztermében ünnepélyes közülést 
tart, melyet d. e. 10 órakor az egyetemi templomban 
ünnepélyes „Veni Sancte" előz meg. Tárgyak: Az 
1900—1901. tanév története. Előadja: Dr Kisfaludy A. 
Béla, lelépő rector magnifions. Székfoglaló beszéd. 
Mondja: Dr Vécsey Tamás, a tudomány-egyetemnek az 
1901/1902 tanévre megválasztott rector magnificusa. 
Tanévmegnyitó beszéd. Mondja : Dr Concha Győző, jog- és 
államtudománykari dékán. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéből. Kohl 
Medárd félsz, püspök ur a primási főtörvényszék 
birájává neveztetett ki. Nóvák Lajos cz. kanonok 
a főváros hitoktatóinak főigazgatója lett. Döme Mór 
nádszeghi plébános az Adalbertinum nevü nyugdíjin-
tézet tagjává. Michalek János, radossóczi, Balbovszky 
András nagy-szelezsényi plébánossá neveztettek ki. 
Plébános helyettesekké lettek : Böschatt Ferencz Kiliti-
ben, Méhes Károly Nádszegen, Medien Titusz Szomo-
lánkán. A budapest-krisztinavárosi svábhegyi káplánsá-
got König Gusztáv nyerte el. Segédlelkészi minőségben 
áthelyeztettek: Lukács József Budapest-Krisztinavárosba, 
Hófer Jenő Budapest-Vízivárosba, Berényi István, Bars-
Thaszárra, Budroff Béla, Yágujhelyre, Csulák Cyrill 
Lajos Yedrődre, Valkovics József Komáromba, Reviczky 
Alfréd Lévára, Juriga Nándor Tótmegyerre, Novinszky 
Gusztáv Mátyás kap. r. Duna-Szent-Pálra, Zuber Gábor 
ujmisés Szölgyénbe, Tarány István kegy. r. Rimóczra, 
Nagy Lajos Dunaszerdahelyre. Hitoktatókká neveztet-
tek ki Gáspári Gyula, Hegedűs János, Holma István és 
Molnár László Budapestre, Kerekes Béla Komáromba. 
Arany Nándor betegség miatt a szolgálat alól felmen-
tést nyert. A szomolánkai és nádszeghi plébániákra 
októb. 15-ig lehet pályázni. 

— „Tökéletes egyenlőség." Nem nálunk történt. 
Honni sóit! Bajorországban emelik a kongruát. Emeli 
az „állam". Megjegyzendő, hogy Bajorország „paritá- 1 

sos" állam 3/4 katholikus többséggel. És mégis mi tör-
ténik? A jövő évi állami költségvetésbe 900.000 már-
kát vettek fel kongrua-javitás czimén. Ebből 600,000 
márka a kath. papságra esik, 300,000 márka a prot. 
lelkészekre. A prot. lelkészek már eddig is többet kaptak, 
— mint a kath. papok: ezentúl még többet fognak 
kapni, ugy hogy a kath. papságnak, ha paritásosan, 
vagyis egyenlően szabná ki az állam a kongruát, éven-
kint 800,000 márkával többet kellene kapnia, mint 
kap tényleg. Tessék csak 10 évet venni : 8 millió 
márka károsodás katholikus részről! 

— A horvátok dicsősége. Egy idő óta horvát 
testvéreinkre igazán rájok jár a dicsőség rúdja. Mióta 
Strossmayer tele beszélte a fejüket a nagy horvát 
hivatással, azóta igazán nem férnek a bőrükbe. Leg-
újabban a szent biblia megczáfolásába is beleártották 
magukat. Nem régen ugyanis bejárta a tudományos 
világot az a hir, hogy a biblia az embernek Isten 
képére és hasonlatosságára való teremtésére nézve meg 
van czáfolva, mert ime Jáva szigetén felfedezték a 
majomember (Pithecanthropus Erectus) csontvázát, a 
mely kéz elfogható an mutatja magán, hogy az ember a 
majomtól származik. Ez a jávai majomember azonban 
nem sokáig tartotta magát. Bebizonyult róla. hogy 
csak majom biz az egész csontváz. No de, ha törik ha 
szakad, okvetlenül be kell bizonyítani, hogy majomtól 
származik az ember. Ez a gondolat Kramberger zágrábi 
egyetemi tanárt nem hagyta pihenni. 0 tehát felfedezte a 
„krapinai embert" vagyis világgá kürtölte ki azt a 
Krapinában felásott csontvázat, mely szerinte kétség-
telenül mutatja magán a majom és az ember közti 
átmenetet, — mert magasabb a homloka, mint a majom-
nak bizonyult jávai csontvázé. Fogadja a zágrábi 
egyetem őszinte részvétünket. 

— Tanitógyülések. A győri egyházmegyei tanítók 
szövetségének alakuló gyűlését dr Karácson Imre, peéri 
esperesplebános, az előkészítő bizottság elnöke, ujabb 
nyilatkozattal, f. évi október hó 10-ére hivta össze. — A 
kalocsai főmegyében levő bácstiszavidéki r. k. tanító-
egyesület aug. 27-én ünnepelte fennállásának negyed-
százados évfordulóját, mely alkalomból a jubiláris 
tanitógyülés Mayer Béla v. püspök főtanfelügyelőt 
diszelnöknek, Zitl Róbert kanonokot és Betrovácz 
József igazgatót disztagoknak választotta meg. 

— Apáczák Duna-Földvárott. A Németh János és 
Blümelhuber-féle alapítványok által létesített apácza-
zárda f. é. szeptember hóban fog megnyílni D.-Föld-
várott. Egyenlőre azonban csak három nővér jön a 
„szent-kereszt"-ről nevezett apáczák rendjéből. Ünne-
pélyes bevezetésük október első vasárnapján leend. 

— Katholikus uagygyülés lesz október 15-én az 
amerikai Egyesült-Államok területén St. Louisban. 
Minden kath. pap meghívót kapott. Jelen lesz Marti-
nelli és Gibbons bibornok. Főtárgy lesz a népiskola 
reformja és az egyházi szervezkedés. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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j Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

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

küldéssel 9 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 
j Budapest, 
i VI., Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
j részét illető minden 
: küldemény czimzendő. 

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

Budapesten, szeptember 18. 23. 

Előfizethetni 
minden 

l kir. postahivatalnál : 
Î Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
I IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
j netaláni reclamatiókis, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendök. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ II. Félév. 1901. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, ccvritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora..... Nos interim g rati ammi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

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

PÁZMÁNY P É T E R B I B O R N O K IRODALMI M Ü V E I N E K 
T. EGYETEMI K I A D Á S Á R Ó L 

APOSTOLI 

Dilecto Filio Adalberto Breznay. ab intimo Nostro cubiculo, in Schola Iheologiae Budapestinensi Praesicli, 
Budapestinum. 

Dilecte Fili 
Salutem et Apostolicam benedictionem. 

P e r g r a t u m abs te munus accepimus Pe t r i P á z m á n y Cardinalis q u a r t u m operum volu-
men. Susceptum consilium sustinendi tuendique doctoris nobilissimi nomen, eiusque memóriám, 
scriptis emissis, immorta l i ta t i consecrandi , lib et, clilecte tili, l audare vehementer . Ind ignum 
enim doctis hominibus videri actis e t iam tempor ibus debuera t t am clari viri t a m q u e bonorat i 
iacere nomen, eiusque scripta non modo recondi ta abdi, ve rum et iam plur imorum ignorat ione 
praeteriri . Quae quan tum util i tatis babe ant , nemo est qui non intel l igat; is enim P a z m a n i u s 
est qui de grandioribus disciplinis erudit ione summa sensuque alt iore disserat, idemque 
singularem illum a tque in sacris lit teris facile pr incipem Tl iomam Nost rum ducem sequatur ac 
magis t rum. Aequum igitur censemus te digna merit is laude Nos ipsi hones tare qui Aquinat i s 
scripta legenda ab omnibus ac pervolu tanda t an to opere curavimus. Quod si negoti i n imium 
res habere videatur, additos tibi animos auc tor i ta te Nost ra exoptamus, quibus exci ta tus 
a tque erectus, egregio facinori ad exi tum deducendo ac religioni doct r inaeque provehendae 
felicius incumbas. Ut vero divinum et iam N u m e n inito consilio bene propit ium adsit, Aposto-
licam Benedict ionem tibi Collegioque Doc to rum decurial ium Budapest inensi pe r aman te r in 
Domino impert imur. 

D a t u m Romae apud S. P e t r u m die V. Septembris MCMI, Pont i f ica tus Nostri anno 
vicesimo quarto. 

LEO PP. XIII. 
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A pápai okmány kisérő levele. 
Nuntiatur a Apostolica N-o 6167. 

Viennae, clie 11. Sept. 1901. 

Illme ac Bevme Domine! 
Volumen quartum Operum Eminentissimi Car-

dinalis Pázmány, Beatissimo Patri destinatum, pro 
munere, suo tempore ad altissimum destinationis locum 
transmittere non omisi. Gratum modo mihi est adiun-
ctas litteras Sanctitatis Suae ad Dominationem Tuam 
datas mittendi. 

Caeterum, occasione hac utor, ut Dominationi 
Tuae propensi animi mei sensa profitear 

Dominationis Tuae 
addictissimus servus 

f E. Archiepiscopus Sebastenus 
Nunt. ApostoJicus. 

Illmo a Bvmo Domino 
Dri Adalberto Breznay 

S. Theologiae Professori 
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D í s z b e s z é d . 
melyet a bács-tiszavidéki r. k. tanitó-egylet 25 éves jubi-
leumán aug. 27-én Ó-Kanizsán tartott Mayer Béla vél. 

püspök, kalocsai kanonok, főtanfelügyelő. 
T. Gy. 

Lelkemből örvendek, hogy szives meghívásuk 
folytán egyletök jubiláris gyűlésén részt vehetek. Ör-
vendek különösen annak, hogy ezáltal alkalmam nyí-
lott főegyházmegyénk egyik legderekabb tanítói egyle-
tét színről-szinre látni, iránta nagyrabecsülésemet és 
tiszteletemet személyesen is kifejezni. Fokozza örömö-
met azon körülmény, hogy önöket itt e szép városban 
üdvözölhetem, a hol a népnevelés, főleg pedig a nőne-
velés iránti érdeklődés és lelkesedés oly gyönyörű zárdát 
emelt szent czéljainak megvalósítására, a melyet bátran 
fŐuri palotának is nevezhetnék, de bizonyos : hogy az 
egész főegyházmegyében, mely pedig ily természetű 
szebbnél-szebb intézetekkel bővelkedik, egyet sem 
ismerek, a mely a helybelivel kiállhatná a versenyt. 
Gratulálok e monumentális zárdához a nemes város 
lakóinak. 

A hol a népnevelés iránt még nagy áldozatokkal 
is tanúsítják lelkesedésöket, oda örömmel jöttem ; hisz 
e vidékről nyertük mi azon kitűnő tanerőket is, a kik 
képzőintézeteinkben a kath. tanügynek dicsőséget, ma-
guknak országosan ünnepelt nevet szereztek. Fájó 
szívvel mondok itt is áldást egyik kidőlt oszlopának 
emlékére, ki, mig élt, mindannyiunk büszkesége volt, 
halála után pedig, hiszszük, szószólója lett az égben 
elhagyatott szegény népnevelési ügyünknek. Nagynevű 
elődöm is önök között időzött a legszívesebben és kí-
séretétől nem egyszer hallottam, hogy főegyházmegyénk 
tanítóinak színe virága a Tisza mentén keresendő. 

Megvallom, e nyilatkozatok engem mindannyiszor nem- -
csak örömre hangoltak, hanem önérzetemet is növelték,. 
mert sehol sincsenek volt tanítványaim oly nagy szám- • 
ban képviselve, mint éppen ezen a vidéken, mely t an í -
tóinak kiválóságával, lakóinak tősgyökeres magyarsá-
gával, s híveinek ritka hitbuzgóságával is az érseki 
megye gyöngyét képezi. Élénken sajnálom, hogy a 
tanfelügyelői állásnak husz év előtt történt átalakí-
tása és nemcsak szükségesnek, hanem egyébként hasz-
nosnak is bizonyult szervezete az iskola beléleté-
nek közvetetlen megfigyelését hatáskörömből elvonta 
s csak ritkán részesített azon szerencsében, hogy a 
népnevelők munkálkodását saját szemeimmel is-kísér-
hettem volna. 

Lehet, hogy -az e fölötti sajnálkozásomban bizo-
nyos mérvű önzés is foglaltatik, mert hát csak ritkán 
részesülhettem azon örömben, melynél mondhatom, 
egész életem minden működése nagyobbat nem nyúj-
tott, mint azon rövid időszak, midőn az i&kolában,. 
valaha én is mint tanitó, a népnevelők képzésében 
némileg részt vehettem. Sehol sem éreztem magamat 
boldogabbnak, mint az iskolában és habár- azóta már-
egy hosszú idő múlott el, most is nemcsak örömmel 
emlékszem vissza életem e legkedveltebb óráira,, hanem 
telve hálával is az isteni Gondviselés iránti,. mely éppen 
tanítói működésem ideje alatt megszerettette velem az 
iskolát, nagyrabecsülést keltett bennem a. tanítói világ-
iránt és megérttette velem a népnevelés nagy jelentő-
ségét, melynél én sem szentebbet, sem áldásosabbat, 
sem hazafiasabbat nem ismerek. Természetesen csak 
azon esetben, ha a népnevelést a valláserkölcsösség 
szelleme hatja át, s maga az iskola is az ily szellemű 
népnevelésnek teljesen, minden utógondolat nélkül 
szolgáiatjában áll. Épp azért örömmel ragadom meg 
itt is az alkalmat, hogy a szivem mélyéből fakadó 
hála és kegyelet adóját lerójam azon nagynevű férfiú 
emlékének, kiben én a főtanfelügyelőségben elődömet 
tisztelem, a kinek fáradhatatlan buzgólkodása népne-
velési intézeteink vallásos jellegének föntartásában és 
megvédésében valósággal apostoli munkát végzett. Ha 
egész életében egyebet nem művelt volna, mint csak 
azt az egyet, hogy főegyházmegyénk iskoláit csekély 
kivétellel, majdnem mind a ker. kath. népnevelés érde-
keinek megmentette, akkor is főegyházmegyénk nép-
nevelésének történetében korszakalkotó munkát vég-
zett volna és elévülhetetlen dicsőséggel gazdagította 
különben is erényekben és érdemekben egyaránt ki-
magasló életét. S ha szerén}' utódjának sikerült mind 
máig e nagy vívmányt teljes épségében föntartani, 
ennek kizárólagos érdeme szintén elődöm nagy nevé-
hez fűződik, mint a ki korát meghaladó éles előre-
látásával megvetette alapjait azon tanítói egyleteknek, 
melyek kiválólag arra vannak hivatva, hogy a nép-
nevelés kath. jellegét megvédjék, föntartsák és bizto-
sítsák. És itt nemcsak örömmel, hanem a legőszintébb 
hálával is emelem ki, hogy népnevelésünk vallásos 
szellemének szolgáiatjában a Tiszavidéki tanítói egye-
sület eddigelé a leghívebben kitartott s e kedvező 
körülmény bizton reményleni engedi, hogy ezen egylet 
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. dicsőségének eme szép koszoráját jövőben a még foko-
zottabb hithűség, a keresztény és hazafias buzgóság 

; ujabb érdemeivel disziteni és gazdagítani fogja. 
Időleges és múlékony természetű zavarok az 

• egyetértés és összetartás érzetét és szükségességét csak 
még inkább növelhetik, szilárdíthatják, és meggyőz-
hetnek mindenkit arról az igazságról, mit már egy 

rrégi római közmondás ép oly szépen kifejezett imigyen: 
; az-egyetértés még a kis dolgokat is nagyra növeszti, 
mig;.az egyenetlenkedés a legnagyobbaknak ís bomlá-
sát. okozza. 

T. Gy.! 
j-Ha szerte tekintünk társadalmi életünk sivárságán, 

a családi szentély keresztény jellegének tíinedezésén: 
lehetetlen, hogy nemzeti és állami életünk jövője iránt 
.aggodalom ne szállja meg lelkünket. 

ííem volnánk jó keresztények és hű hazafiak, 
ha a bizonytalan jövő ne növelné bennünk még inkább 
.azt a lelkesedést és buzgólkodást, mely csak az egy-
házi és világi tanerők egyesült kifejtésével képes nem-
zeti életünk veszélyeit elhárítani. Igaz, hogy e czélra 
egyéb nevelési tényezők is hivatva volnának, ám az ő 
közreműködésükre manap mi, kik a valláserkölcsös 
nevelés képviselői vagyunk, nem igen számithatunk, 
.«őt sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy ugyanazon 
tényezők működésünket épen nem kisérik rokonszenv-
vel -s igen sok esetben csak is azon elfogultsággal 
viseltetnek irányunkban, mely az iskola vallásos jellege 
iránti ellenszenvben nyeri magyarázatát. Ebben a nép-
nevelés legnagyobb veszélyét látjuk és mitsem óhaj-
tanánk inkább elérni, mint azt, hogy egyház, állam, 
társadalom, család és iskola végtére egymással ismét 
kibéküljenek s aimak belátására jussanak, hogy az 
erők széthuzódása által csak azon szent ügy vallja 
kárát, melynek mindannyian egyetértőleg szolgálni 
kötelesek vagyunk. 

Hasztalan hivatkoznak elleneseink azon közmon-
dásra hogy: „Több ut is vezet Rómába;" mi meg 
vagyunk győződve arról, hogy a nevelés általában, 
különösen pedig a népnevelés csak akkor vezethet 
áldásos sikerekre, ha nem csak mindannyian egy czél 
felé törekszünk, hanem arra ugyanazon eszközöket is 
használjuk. Igaz, hogy valamint a tanításban ugy a 
nevelésben sem talált föl még eddig senki egyedül 
üdvözítő módszert. Ez lehet változó s aniiak marad 
bizonyára mind addig, mig a véralkat különbözősége 
különböző eljárást nem teszen szükségessé. Egyik sze-
lídséggel, másik szigorúsággal nevelendő, s vajmi 
gyakran kénytelen a vessző pótolni azt, mit szeretet-
teljes kiméletességgel elérnünk nem lehet. Nem isme-
rünk sem tanításban, sem nevelésben oly kaptafát, 
melyre mindent rá lehet húzni, és sikeresen elkészí-
teni. Am ha a nevelésben is a módszerek különbözők 
lehetnek: nem szabad, hogy eltérés vagy ellenkezés 
legyen az elvek között is, melyekre a nevelést fektet-
jük. Es sajnos! éppen itt van manap a legnagyobb 
ellentét. Nyilt titok, hogy állam és egyház a nevelési 
elvek dolgában ma már nincsenek egy véleményen; 
család és társadalom felesen megoszolnak ; s habár 

iskoláink legnagyobb része még hit vallásos jellegéből 
ki nem vetkőzött, bizonyos, hogy köztük sincsen teljes 
egyetértés, íiiskoláinkban pedig már nem ritkák azok 
a hangok, melyek a teljes elkereszténytelenedésnek 
szomorú bizonyítékai, s oda is törekszenek, hogy az 
iskolák általában a vallással mit se törődjennk,-helyeseb-
ben: azt még a tantárgyak sorából is kiküszöböljék. 

Szóval két táborra szakadtunk a nevelés dolgá-
b a n : az egyiknek zászlaján világosan olvasható, hogy 
Istenért és hazáért küzd ; — a másik mit sem akar 
tudni Istenről, a hazát nem is emlegeti, az egyént 
mindenek fölé emeli, a pénzen kivül egyedül az álla-
mot imádja. 

Igaz, hogy a történelem tanúsága szerint a szel-
lemi élet küzdelmei mindig csak egy fogalom körül 
csoportosultak. Istennel vagy Isten nélkül boldogulni ? 
ezek voltak a jelszavak mindenha, melyek a szelleme-
ket egymástól elválasztották. S nem volt soha idő, 
midőn ez a harcz a szellemi világban csak egy per-
czig is szünetelt volna. De mert tökéletes állapotok 
soha sem léteztek; mert jó és rossz mindig leszen a 
világon ; nincs is kilátás : hogy ez a harcz valaha is 
befejeződjék. Az egyes korszakok legfeljebb a harcz 
hevének fokozatai szerint váltakoznak — ; s nálunk 
Magyarországon az a lélektanilag is érdekes jelenség 
szemlélhető : hogy az Isten nélküli boldogulás törek-
vése akkor éri el tetőpontját, midőn más népeknél, ki-
ket a magyar vakon követni szokott, az ily irányú 
harcz heve már nagyon lelohadt ; és fölényre vergő-
dik a meggyőződós ; hogy Isten nélkül boldogulni 
még sem lehet. Sőt mi nálunk legalább ujabb időben 
annyira fajultak el az állapotok, hogy az egész áram-
lat egy külső szimbólum ellen is fordul és ezzel nyíl-
tan elárulja : hogy főtörekvése a keresztet évezredes 
talajából kidönteni s a vele kapcsolatos hit- és erkölcs-
tani elvek uralmát az egész vonalon az állami életben 
ugy, mint az iskolákban nemcsak külső jelvényeitől 
megfosztani, hanem végkép meg is szüntetni. 

Nem akarom én azt itt vitatni, hogy vallás és 
nemzetiség, hit ós haza között okozatos összefüggés is 
van, bár történelmileg is ki tudnám mutatni, hogy 
nem egy nemzet pusztult el végkép, mert őseinek val-
lásától eltért, hitbuzgóságában megfogyatkozott, erköl-
cseiben megromlott ; arra pedig számtalan bizonyítékot 
nyúj t ugyanaz a történet, hogy ha egy ország fölbom-
lott, régi önállóságát elvesztette s idegen hatalom 
járma alá került ; azt csak azon vallástalanságának tu-
lajdoníthatta, mely megfosztotta erkölcseinek tisztasá-
gától s ennek következtében nemzeti életének függet-
lenségét is örök időkre megsemmisítette. 

Ellenben nem volna nehéz föladat kimutatni azt 
is, hogy a nép erkölcsössége és állami életének viru-
lása, polgári erényei és vallásossága között létezik 
még is olyan kapocs, melyet csak az képes, tagadni 
ki a történelem lapjain semmit sem tanult, vagy min-
dent elfelejtett, mire egykoron tanították. 

S ha különösen Magyar hazánk történetén végig-
tekintünk, világító toronyként látjuk kiemelkedni 
belőle azt az igazságot, hogy nemzeti létünk boldog-
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sága, virulása, nagysága a keresztény katholikus vallás 
uralmának fénykorszakaival esik össze. Neki köszön-
hetjük, hogy az európai czivilizácziő ezen a földön ter-
mékeny talajra talált. A kereszténység avatta föl ezt 
az országot ennek a műveltségnek nem csak részesévé, 
hanem egyik hatalmas oszlopává is, melyen megtört 
a barbárság hódító ereje. A keresztény vallást illeti meg 
a dicsőség, hogy a magyar nemzet európai küldetését be-
tudta tölteni. Nem lett volna erre képes a magyar, ha 
a kereszténység meg nem edzette volna lelkét az igaz 
hit erejével és meg nem ajándékozza azzal az állami 
szervezettel, mely fentartotta és becsültté, sokszor fé-
lelmessé is tette ezt az országot évszázadok hosszú 
sorának dicsőséggel és szenvedéssel teljes viharai 
között. 

Annak az állami rendnek, melyet Sz. István kirá-
lyunk megalkotott és nemzetének örökül hagyott, két 
megdönthetetlen alapköve volt. Az egyiket a nemzet-
nek és királyának közös hatalma képezte a törvény-
hozásban és kormányzásban egyaránt. A másik a ker. 
hitnek királyt és nemzetet áldásaival betöltő hatalma 
volt. A magyar alkotmánynak és a magyar társadalom 
szervezésének együttartó kapcsai ezen az alapon nyu-
godtak. A keresztény vallás képezte azt a kapcsot, az 
erősítette meg nemzeti létének alapjait s az ebből ki-
sarj adzott erkölcsi tartalom nélkül ez a nemzet nem 
lett volna képes eljutni fennállásának második ezer 
esztendejébe. 

Csak a keresztény vallás hatalma adta meg ne-
künk azt az erőt, hogy átélhessük az egymást felváltó 
évszázadok hosszú idejét, a mely alatt vajmi sokszor 
változott át országunk képe : Hányszor boralt be fö-
lötte az égbolt, és hányszor derült ki újra ! Hányszor 
hordozták kürül az országban a királyok kürtös hir-
nökei a csatára buzdító véres kardot, s a szűz Mária-
képes nemzeti lobogók alatt hányszor küzdött nemze-
tünk virága a szabadságunk és életünk ellen törő el-
lenségnek gyilkos soraival. A muhi pusztán, — Vár-
nánál, — Mohácsnál — mint zokogott a már-már 
megdőlni látszó nemzet keserve annyi ezer magyar 
daliának holtteste felett; majd fölzúgott ismét a győ-
zelmi tárogató, s a hármas bérezek körül újra zöldel-
lett a béke pálmája, mig újra meg nem szólaltak a 
velőket rázó harsonák örök dicsőségű diadalokban 
egész Világosig, a gyászos fegyverletételig. 

Am a nemzet leküzdötte annyi évszázad véres 
küzdelmeit és kiállotta a kereszténység is a vérkereszt-
ség tüzpróbáját. E kereszténységé a dicsőség, hogy im 
„él magyar, áll Buda még", a nehéz megpróbáltatások 
daczára is nem megfogyva, de számban és erőben is 
gyarapodva, daezol külső és belső ellenségeivel törhe-
tetlenül. 

Sok szenvedés jutott az utóbbi évszázadokban 
osztályrészül nemzetünknek, de vallásos békéje soha 
sem volt földúlva, mióta a reformáczió következtében 
kitört a hitujitó küzdelmek megszűntek ; Magyarország-
hazája volt a türelemnek s a vallási békét, a magyar 
nemzet e legdrágább kincsét, csorbittatlanul megőrizte 
egész e legújabb időkig. Most bomlásnak indult ez is 

a nemzet egyéb drága vívmányaival együtt ; mert bár-
mity fájdalmasan essék is kimondani, de elhallgatni 
nem lehet, hogy ennek egyedüli oka az, hogy a ke-
reszténységet mint intézményt, hova-tovább mindinkább 
háttérbe szorítják a nemzet nyilvános életében, társa-
dalmi szervezetében, családi tűzhelyeiben, egyedüli 
menedékhelye már csak a templom és iskola ; az előb-
biben Őrzi egy fensőbb hatalom ; az utóbbiban már az 
alantas hatalmak is inkább csak tűrik, de szívesen 
nem látják. 

S a mint a keresztény elvek uralma hanyatlik : 
azon mérvben sülyednek a köz- és magánélet erköl-
csei, egyházi és polgári erényei egyaránt. 

Az erkölcsi hanyatlásnak egyik legaggasztóbb 
tünete : hogy nemzeti életünkből végkép kivesztek a 
nagy emberek. Nemzeti nagy alakjaink kihaltak egy 
szálig, sőt már emiékök is elhalaványodik, és nincs, 
ki hasonló szerepre vállalkoznék a nemzet életében. 
Senkinek a hangja sem hallatszik elég messzire, s ha 
hallatszik is senki hangjának nincs meg a régi nagy 
emberek szavának varázsereje. A nemzet képzeletét 
nagy alakok nem foglalkoztatják, nagy eszmék nem 
lelkesitik, rideg közömbösség, fásult egykedvűség uralja 
a helyzetet : az emberek nem hisznek ideálokban, mert 
nem hisznek vezéreinek ; nem hisznek vezéreiknek, 
mert nem hisznek már Istennek sem. 

Más nemzetek talán könnyebben viselik el ezt a 
bajt — és nincsenek annyira kitéve az eltévelyedés 
veszélyének. Minket a mi bajunk nyugtalanítóbb érzé-
sekkel tölt el : országunk nem egynyelvű s nem szabad 
kicsiny lenünk azon veszélyeket, melyek ezen sajnálatos 
körülményben rejlenek. Ám ezektől a veszélyektől én 
még sem ijedek meg: történelmünk igazolja, hogy 
leküzdöttük már nem egyszer és e nagy történeti 
küzdelmekben megedzett magyar faj mindenkoron győz-
tesen emelkedett ki mindazon veszélyek viharaiból, 
melyek a magyarnak szellemileg érettebb faji tulajdon-
ságain, mint a tenger hullámai a sziklákon, mindannyi-
szor megtörtek s medrökbe visszavonulni, elcsendesedni 
kényszerültek. 

Más veszély az, a mitől a magyart féltem, s a 
minek gondolatára hazaszeretetem minden izében meg-
remeg. Ha fölvetem magamban azt a kérdést : nem 
csökkent-e a magyarban az erkölcsi erő, mely nemze-
dékről-nemzedékre szállt, gyarapodott, s mind a többi 
erőket táplálta is ? Mondom : ha fölvetem e kérdést, 
nem találok magamban rája megnyugtató feleletet. Mert 
semmiféle történeti filozófia nem döntheti meg azt a 
tételt, hogy a nemzet ereje az ő erkölcseiben van, 
abban a lelki mivoltában, melynél fogva ugy él, ugy 
cselekszik, ugy tömörül, olyan vezéreket teremt magá-
nak, oly műveket alkot, oly vállalkozásokra adja magát, 
mint történeti élete mutatja, hitbeli meggyőződése 
sugallj a ! 

Országunk főpapja mondta egy alkalommal: „a 
kard szerezte, a kereszt fönntartotta a magyar hazát." 
Lát ja a nemzet most is a keresztben a föntartó erőt, 
megragadja azt most is két karjával, hogy az esemé-
nyek hullámai el ne sodorják a történet színpadáról? 
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E kérdésre nem tudok tagadólag felelni, az igenlő 
választól visszaretteg hazafiságom. De tény, hogy a 
nemzeti ideálizmusok tekintetben hanyatlott s vele 
együtt erkölcsileg is nagyon megfogyatkoztunk. Min-
denre van gondunk : földünket kezdjük jobban művelni, 
az állatokat jobban tenyésztjük, városaink magyarosod-
nak, állitólag gazdagodnak is —-de a fölszaporodott 
erkölcsi tőkét gondtalanul fogyasztjuk. Kevés bennünk 
az érzék az iránt, hogy a közerkölcsiség tőkéjét és 
erejét óvjuk és gyarapítsuk, sőt minden arra mutat, 
hogy azt teljesen veszendőbe is menni engedjük. 

Igaz a régi egyszerű élet egyszerű erkölcsei már 
nem térhetnek vissza. A modern élet bonyolultabb lett í 
ezer szál kapcsolja össze az embereket; s a modern 
műveltség egy-egy hullámverése már a legutolsó faluba 
is elhatott. Ámde éppen ez a haladó műveltség okoz-
hatja vesztünket, ha hiányzik az ellenőrző gondosság, 
mely a felett őrködnék, hogy, ha az erkölcsök már ki 
is vetkőztek régi egyszerüségökből, legalább ne romol-
junk is el. Oly jó hazafinak kellene lennünk, hogy min-
den cselekedetünkben ezt a követelményt különösen 
szem előtt tartsuk. A családi hajlékban, az iskolában, 
de meg magában a társadalomban és az államban is 
aggódó gonddal kellene őrködnünk a felett, hogy né-
pünk erkölcsi erejét a modern élettel járó veszélyek 
ellen megvédjük. Ezen fordul meg nemzetünk sorsa. 
Erkölcseinek tisztasága, erkölcseinek romlatlansága 
képezi azon egyetlen, legalább elengedhetetlen, bizto" 
sitékot, mely egy még hosszabb élet, egy még szebb 
jövő kilátásával kecsegtetheti. 

Nekem ugy tetszik, hogy mi ezen biztositékkal 
nem birunk, sőt hallgatni sem szeretjük azokat, kik 
nekünk az erkölcsök tisztaságáról, s romlatlanságuk 
szükségességéről beszélnek, főleg akkor, ha az erköl-
csök s a vallás közti okozatos összefüggést fejtegetik 
előttünk. Az ilyen beszédek manap Cassandra jóslatai-
hoz hasonlítanak, melyeknek az volt a szomorú sorsuk, 
hogy, habár mindig beváltak, hinni bennük senki sem 
akart. Pedig a dolog ugy áll, hogy az igazság akkor 
is igazság marad, ha éppen senki sem akarja, hall-
gatni, senki sem akar hinni benne. 

Társadalmi életünk sivárságát, és erkölcsi fogal-
mainak zavarodottságát mi sem jellemzi ma élénkeb-
ben, mint azon lelki állapota, melynél fogva már nincs 
is annyi erkölcsi ereje, hogy türelemmel hallgassa meg 
azon jóakaratú intelmeket, melyek beteges állapotára 
figyelmeztetik s orvoslásának szereit előtte feltárják. A 
betegnek első kötelessége : hinni az orvosnak s hinni 
orvosszereinek gyógyító hatásában. Erre pedig csak 
akkor fogunk képesülni : ha beteges állapotaink fölött 
nem kétségeskedünk s orvoslásának szükségességéről 
meggyőződünk. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 14. József főherczeg felhívása ada-

kozásra. — 
0 emja, Vaszary Kolos bibornok hgprimás, érsek 

ur, a fiumei szent Benedek-rendű szerzetesnők zárdá-
jára ő fensége József fhg által megindított adakozást, 
legújabb főp. levelében, a következő bevezetéssel tün-
tette ki : 

„ József főherczeg ő fenségének alábbi felhívását 
a ft. papság különös figyelmébe ajánlom. 

Gyűjtő iv. 

A fiumei szent Benedek-rendü apácza-zárda a 
Recina folyó árvizei által már több izben megrongá-
lódott, ujabban nagy károkat szenvedett 1898. október 
hó 19-én, és még folyton ezen veszélynek van kitéve. 
Ezáltal az épület falai annyira átáztak, hogy azoknak 
szárítása már lehetetlen, mely nedvesség által olyany-
nyira egészségtelennévált, hogy több apácza tijDhusban 
és tüdőbajokban súlyosan megbetegedett és két év 
alatt már három áldozatul esett. Az u j utcza rende-
zése alkalmával e bajok a nagy feltöltések által any-
nyira fognak fokozódni, hogy alkalmatlanná válik az 
épület lakhelynek és leányiskolának, a hol számtalan 
leány kiváló keresztényi és hazafias nevelésben és 
oktatásban részesül Isten dicsőségére és a haza javára. 

Ennek orvoslására már találtunk egy telket, mely 
zárda és iskola építésre alkalmas volna, miről szemé-
lyesen is meggyőződtem és mely 80,000 koronán meg-
szerezhető. 

A vallás- és közoktatásügyi minister hajlandó 
ezen telket részlet visszafizetés mellett a vallásalapból 
megvenni, de az uj építkezésre még hiányzik a pénz, 
azért fordulok a mellékelt gyűjtő ivvel a mi lelkes fő-
pásztorainkhoz és a ft. papsághoz és megnyitom ré-
szemről a gyűjtést 5000 koronával azon reményben, 
hogy a magyar Klerus, mely a szent vallásnak és 
hazánk jótékony czélu vállalatainak mindig legerősebb 
támasza, szívesen fog ezen felebaráti mű létesítéséhez 
hozzájárulni. 

Alcsuthon, 1901. augusztus hó 27-én. 
József főherczeg. 

Ö emja kijelenti záradékul, hogy kegyes adomá-
nyokat a főegyházmegyei iroda szívesen elfogad. 

Veszprém. szept. 15. A piaristák templomának fel-
szentelése. — 

A műre, a melynek alapját a tanítványi kegyelet 
s hála vetette meg, Mária születése ünnepén tette rá 
a koronát Veszprém nemes főpásztora. 

A kegyesrendieknek pompásan restaurált templo-
mát a mult vasárnap szentelte fel Báró Hornig Károly 
megyéspüspök ur, hogy tovább is teljesedjék az ige: 
•Ex ore infantium perfecisti tibi laudem ! 

Nagy jelentőségű ez a mű, ez a nap a virágzó 
intézet élettörténetében ! 

Több, mint félszázadon keresztül szolgált már 
szerény egyszerűségében ifjúsági templomul ez a kü-
lönben igazán szép structuráju épület, de régi belseje 
éppen nem volt ájtatosságra keltő. Fehérre meszelt 
falai puritánságukban nem tették meg a kellő hatást 
az idealismusban fürdőző ifjúi lélekre, — régóta szük-
ség voit arra, hogy a szent vallásba istenileg beége-
tett mysticzismus külsőleg is meg legyen érzékítve, 
mert a lelkiismeretesebben eszközölt vallás-erkölcsi 
nevelés is csak igy hagyhat maradandó nyomokat a 
viasz-lágyságu fiatal szívben. 
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A hangulatos barocc-stylben újjáteremtett tem-
plom ma már mély benyomást tesz a szemlélőre. A 
főoltár fölötti „Jesus Gubernátor mundi" az imádás 
érzetét önti a növendékek lelkébe, — a hajó első 
mennyezetén ékeskedő „Kalazanti Szt. József hódolata 
a Boldogságos Szűz előtt" az érdek nélküli, magasztos 
hivatás boldogító hatását tükrözi vissza a szent Ala-
pító túlvilági fényben uszó arczán, — a hajó második 
mennyezetén levő tempera pedig (Engedjétek hozzám 
a kisdedeket) a világot átölelő jézusi szeretet remekül 
sikerült megérzékitése. A mennyezet-festményekkel 
Ízlésesen kupoláit symbolum-medaillonok megelevenítik 
az ó- és uj-szövetséget s megváltásunk nagy titkát, — 
a csalódásig hű márványozás emeli Isten háza magasz-
tosságát, a szerencsésen alkalmazott sárga ablakokon 
átszűrődő napsugár pedig növeli a szent hely titokza-
tosságát. A királyi boltiven lángban égő inscriptio 
(Qui multos erudiunt ad iustitiam fulgebunt quasi stel-
lae in perpetuas aeternitates) buzdítja Kalazanti szőle-
jének munkásait a kitartásra, a kórus alatt levő „Ex 
ore infantium perfecisti tibi lauclem" fölirat pedig az 
ájtatoskodókat az isteni ártatlanságra s buzgóságra. 

Veszprémnek ezt a jelenleg legszebb templomát 
áldotta meg egy hete a jóságos főpap. 

A benedikálásra a megyéspüspök ur ő exczellencziája 
a gimn. tanuló-ifjuság sorfala között, káptalana kísére-
tében érkezett meg a kegyesrendiek templomához, a 
melynek becsukott ajtajánál Magyar Gábor, a kegyes-
tanitórend főnöke s Takács József főgimn. igazgató 
fogadták. Miután ő nagyméltósága a templom külső 
falait a szokásos szertartások között megszentelte, fé-
nyes kíséretével a templomba lépett, a melyet körül-
járva s meghintve fölavatott. Ugyanő mutatta be nagy-
számú segédlettel az első szent mise-áldozatot is, a 
mely alatt óhajára a gimn. ifjúság énekkara zengett 
latin s magyar szövegű egyházi énekeket. A szónokla-
tot az első evangelium után Hédey Gyula apát-kanonok 
tartotta, a ki tőle megszokott remek beszédével, külö-
nösen annak fénypontjával : a tanuló-ifjúsághoz inté-
zett szózatával könyekig megindította a templomot zsú-
folásig megtöltő előkelő hallgatóságot. A feledhetlen 
egyházi ünnepség végeztével a kegyes főpásztor a tér-
delő ifjúságot megáldva, harangzugás között tért visz-
sza palotájába. 

Délben nagy kitüntetés érte a tanügy egyszerű 
munkásait. Mint nagynevű elődje: Kopácsy József 56 
évvel ezelőtt, ezen templom első felszentelése ünnepén, 
ugy ő exczellencziája is szerencséltette a piaristák 
szerény asztalát s vele együtt sok egyházi s világi ki-
tűnőség. Jelen voltak ő nagyméltóságán és Magyar 
Gáboron, a kegyes-tanitórend főnökén kivül, a ki tit-
kárával : dr Hénap Tamással vett részt az ünnepségen ; 
az egyháziak közöl : Kemenes Ferencz, dr Palotay 
Ferencz, Vogronics Antal, dr Fehérváry József, Szalay 
Mihály, dr Rédey Gyula, dr Rada István, Kránitz 
Kálmán, Ujváry Ferencz, Káuzli Dezső, dr Simon 
György, Bözinger Rudolf, Perényi Antal, Kiss Pius, 
dr Lukcsics József és Meszes Polycarp. Világiak : dr 
Fenyvessy Ferencz, Kolossváry József, Szeglethy 

György, Rainprecht Antal, Csenkey Géza, Kövess 
János, dr Kerényi Károly, Kaczvinszky Kálmán, Pap 
Sándor, Udvarhelyi Gyula, Ambrus Elek, Schreiner 
János, dr Csete Antal, dr Csolnoky Ferencz, dr 
Köszeghy József, Ritter Lőrincz, Pápay Viktor és 
Szeiberling Mátyás. 

Az első felköszöntőt ő exczellencziája a megyés 
püspök ur mondotta, a ki gyönyörű beszédében meg-
emlékezett arról a fontos szerepről, missióról, a melyet 
a Gondviselés a vallás-erkölcsös és hazafias nevelés 
tekintetében a tanítórendnek, ezek között a kegyes 
tanitórendnek juttatott . Szólt arról, hogy a piaristák 
már Rákóczy Ferencznek, a szerencsétlen fejede-
lemnek rokonszenvét megtudták nyerni, majd élénk 
szinekkel ecseteli azt a hazafias magatartást, a 
melyet a rend II. József törekvéseivel szemben s utóbb 
a nemzeti elnyomás, a szabadságharcz idejében tanusi-
tott. Poharát a hivatását mindenkor hiven betöltő 
kegyes tanitórendre emeli. — 0 nagyméltósága után 
Magyar Gábor, a kegyes tanitórend főnöke állott fel 
szólásra, a ki az iskola s a templom közötti kapcsot 
fejtegetvén, igaz köszönetét nyilvánitja ő kegyelmes-
ségének, a ki mai szent ténykedésével az iskolai neve-
lés kiegészítésére újólag átadta a ifjúsági templomot. 
— Harmadsorban Takács József főgymn. igazgató ürí-
tett poharat azokért, a kik a kegyesrendi házát Isten 
házának diszitésében gyámolitották, segítették. Tiltva 
van, hogy egyesekről megemlékezzék, mert azok a 
jóakarók nevük elhallgatását kikötötték, de különben 
is az a meggyőződése, hogy azoknak neveit maga 
Isten jegyezte fel a hallhatatlanság könyvébe. De mégis 
talán nem vét, ha megemlékezik a volt tanítványoknak 
manap tüneményszerű, csodaszámba menő mozgalmáról, 
áldozatkészségéről. Meg kell emlékeznie azért, mert 
erre a veszprémi piaristák mindig büszkék lesznek ! Az 
intézet régi tanítványai — igy szólt — megmutatták 
azt, hogy kegyeletük nem apadt, hálájuk virága nem 
hervadott, ők élő bizonyságot tettek a kegyesrendiek 
nevelési szelleméről, módjáról, mert volt tanáraik okta-
tását az élet küzdő terén megőrizték, gyakorlatilag 
értékesítették. Poharát a volt tanítványokra emeli, a 
kiknek nevében Ujváry Ferencz apátkanonok válaszolt 
s tartalmas, magas felköszöntőjében az igazgatót s a 
tanári testületet éltette. 

Közel négy óra volt, a midőn a társház vendégei 
egy szép nap emlékezetével szétoszoltak. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 

Katholikus Főiskolai Internátus-Egyesület. 
5031. szám. 

Fölhívás. 
Mindenkor szerető figyelemmel kisérte a katho-

likus társadalom a haza reményének, az egyetemi ifjú-
ságnak lépteit és sohasem zárta el szivét, ha annak 
érdekében fordultak hozzá, honnan a nemzet sorsának 
jobb, eszményibb és erkölcsösebb irányba való tere-
lését váquk. 
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De nein elég a jóakarat a nemes törekvésekkel 
szemben, hanem hathatós támogatásra is van szükség, 
ha ez ifjúság lelkesedését ébren tartani akarjuk. Mert 
közismert tény, hogy az anyagi nyomor szörnyű pusz-
títást okoz a főiskolai ifjúság körében; számos tagja 
elernyed a mindennapi kenyérért folytatott küzdelem-
ben, s nem egy elvesztvén ellenálló erejét, az anyagi 
megélhetésért feláldozza hitét, meggyőződósét, s azon 
hazát és vallást nem ismerők táborához szegődik igy 
szerzett tudásával, kik a nemzet ezeréves vallás-erköl-
csi alapjának lerombolásán fáradoznak. 

De sürgeti a katholikus társadalom segitő közbe-
lépését azon számtalan erkölcsi veszedelem is, melynek 
az ifjúság — főként a fővárosban — ki van téve, s 
mely intelligencziánk erkölcsi tisztaságát, s ezzel nem 
csak vallásos, hanem hazafias érzését is veszélyezteti. 

E körülményeket tekintetbe véve mondta ki az 
1900. évi katholikus nagygyűlés, hogy szükséges a 
főiskolai katholikus ifjúság számára intemátusok alapí-
tása, hogy ott a támogatásra szoruló ifjak ingyenes 
vagy kedvezményes ellátásban, s mindnyájan — ugy 
szegények, mint gazdagok — katholikus szellemű neve-
lésben, vezetésben részesüljenek. 

A nagygyűlés e határozatának megvalósítására 
alakult meg a katholikus főiskolai internál us-egyesület, mely 
jelen soraival a katholikus társadalomhoz fordul, hogy 
magasztos czélját részint tagok gyűjtésével, részint ado-
mányaival előmozdítani kegyeskedjék. 

Tájékoztatásul közöljük az egyesület alapszabá-
lyainak megfelelő pontjait. 

2. §. Az egyesület czélja: főiskolai hallgatók szá-
mára internátust állítani, melynek tagjai részint fizetők, 
részint pedig az egyesület anyagi eszközeinek megfe-
1 előleg kedvezményes, vagy ingyenes teljes ellátásban 
esetleg csak ingyenes lakásban részesülő főiskolai hall-
gatók. 

4. §. Az egyesület tagjai : nagy alapítók, alapítók, 
rendesek, tiszteletbeliek és jótevők. 

5. §. A ki az egyesület pénztárába fizetett ado-
mányának évi kamatjai vagy egyébként (betáblázás 
stb.) állandóan biztosított évi járadék által egy ifjúnak 
700 koronával számított egész évi állátásban való részesí-
tését lehetővé teszi, „nagy-alapító". A nagy-alapító 
oklevelet kap, alapítványa s az internátus egyik szo-
bája az ő nevét vagy az általa megállapított nevet 
viseli, neve az internátus dísztermében megörökíttetik, 
s joga van az egyesület választmánya által eléje ter-
jesztett három jelölt közül a segélyzendő személyét — 
ha másként nem intézkedett — meghatározni. 

Alapító tagok azon egyesek vagy testületek, kik 
egyszersmindenkorra legalább 50 korona alapítványt 
tesznek és azt vagy egyszerre, vagy egyenlő részletek-
ben öt év alatt az egyesület pénztárába beszolgál-
tatják. 

Az alapító tagok (egyesek, testületek, egyesületek, 
hatóságok) külön alapító levéllel az egyesület kereté-
ben oly alapítványt is tehetnek, melynek igényeseiül 
meghatározott föltételekkel biró főiskolai hallgatók 
tekintendők. 

6. §. Rendes tag az, a ki az egyesület czéljait 
évenkint 3 koranával előmozdítja. 

A tagsági kötelezettség állandó és csak a választ-
mánynál irásbelileg bejelentett lemondás által szűnik 
meg. A lemondás érvénye az azt követő évben kez-
dődik. 

7. §. Az egyesület jótevője mindaz, a ki bármily 
pénzösszeqgel vagy más adománynyal járul hozzá az egye-
sület czéljaihoz. 

Tisztelettel kérjük első sorban a főtisztelendő papság 
tagjait, mint a kik leginkább kell hogy átérezzék a 
katholikus szellemben nevelt intelligenczia eszméjének 
nagy horderejét, hogy maguk részéről is támogatni 
kegyeskedjenek czélunkat, de híveik figyelmét is hívják 
fel reá. Bármily csekély adományt is a legnagyobb 
köszönettel fogad az egyesület, mert minden egyes 
fillér katholikus hitünk s magyar hazafiságunk szent 
ügyét szolgálja. 

Katholikus egyesületeink vezetői kegyeskedjenek tag-
jaikat adakozásra és beiratkozásra buzdítani. 

Kérünk továbbá mindenkit, kit e kilenczszázados 
keresztény magyar nemzetiség eszméje lelkesít, hogy 
e dicső mult felélesztéséért küzdő katholikus ifjúság 
támogatására egyesületünknek segítő kezet nyújtani 
kegyeskedjék. 

Isten áldása lesz jutalma a katholikus ifjúság 
nagylelkű támogatóinak. 

Jelen fölhívásunkat a kézhez véteitől számított 
egy hónap alatt kérjük vissza az egyesület igazgató-
jának czimére (Budapest, IV., Központi papnevelő). 

Kelt Budapesten, 1901. április hava. 
I f j . Zichy János gr. Br Glattfelder Gyula, 

elnök. a közp. papnevelő tanulmányi felügyelője, 
igazgató. 

I R O D A L O M . 

— Megjelent a következő mű: Szentek Elete külö-
nös tekintettel a magyar szentekre és azokra, kik 
Magyarországban ősrégi időktől fogva kiváló tisztelet-
•nek örvendenek, valamint a különböző védőszentekre. 
A legjelesebb kútfők és szent életírók nyomán irta és 
egybeállította Bedek Crescens Lajos, cs. és kir. udvari 
káplán, tudomány-egyetemi könyvtártiszt. Az eszter-
gomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Kiállí-
totta a Rallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság. 6 
színes, 50 fekete önálló mülappal és szöveg közé nyo-
mott 350 képpel. Alakja 4-edrét. 

Kapható fűzve, 52 füzetben, összesen 1140 oldal, 
ára 26 korona ; és kötve 2 egész vászon diszkötésben, 
tokkal 620 és 520 oldal, 36 korona. 

Ez a mű tartalmában a nagyobb tanultságu és 
az egyszerűbb műveltségű magyar katholikus közönsé-
get egyaránt kielégíti s igen díszes kiállításában is 
megfelelni igyekszik magasztos tárgyának. 

Kapható a Li adónál dr Kiss János egyetemi tanár-
nál (Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5 a.), továbbá 
a Szent-István-társulatnál (Budapest, VIII., Szenkirályi-
utcza 28.), a Pallas r.-társaság kiadóhivatalában (Buda-
pest, V., Honvéd-utcza 10.), a Hunyady Mátyás inté-
zetben (Budapest, IV., Só-utcza 8.) és bármely hazai 
könyvkereskedés utján. 

A kiadó a nála közvetetlenül történt vagy a 
Pallas r.-társaság kiadóhivatalában tett csoportos meg-
rendeléseknél készségesen adja a bolti ár 15°0-át 
vagy 7 példány után egy tiszteletpéldányt, és pedig 
kötött példányok után kötöttet. 

— „A Katholikus Magyarország:" czimű képes 
nagy diszmű, melyet Dr Kiss János ós Dr Sziklay János, 
a kilenczszázados jubileum alkalmából szerkesztenek, 
sajtó alatt van s néhány hónap múlva pompás diszkö-
tésbeir a megrendelők kezéhez ós könyvpiaczra jut. — 
Negyedrét, mint egy 100 nyomtatott ív, ezernél több 
illusztráczió. — Ara 25 frt. — Megrendelhető (Szent-
királyi-utcza 5.) és dr Kiss Jánosnál (Rottenbiller-
utcza 5/a.) 
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VEGYESEK. 
Pázmány Péter munkáinak minclakét, magyar 

és latin sorozatára, akár együttvéve, akár külön-külön, 
még mindig leket, elejétől végig kedvezményes (5 frt) áron 
megrendelést tenni, megrendelési nyilatkozat beküldése 
által a budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi karának 
dékáni hivatalához. Könyvárusi uton minden kötet 
drágább már most is, sőt ezután valószinü, hogy ez 
utóbbi iiton még drágább lesz. Egyesek és intézetek 
siessenek a — megrendeléssel, mert már a magyar soro-
zatban a Prédikácziók következnek. 

— A tud. egyetem évnyitó ünnepe most vasárnap 
istenitisztelettel a templomban és 3 figyelemre méltó 
beszéddel folyt le az egyetem clisztermében. Külö-
nösen jól esett látni, hogy az egyetemi templom 
külsőleg megszabadult sokáig tartott kopottságától s ő 
felsége a legfőbb patronatus határozatából restaurálta-
tott. a Veni Sancté-s nagy szentmiseáldozatot dr 
Városy Gyula prelátus papneveidei kormányzó mutatta 
be az Istennek. A három kiváló ünnepi beszéd hiven 
tükrözi vissza az egyetemen uralkodó küzdelmes szel-
lemi életet. Lesz alkalom evvel tüzetesebben is meg-
ismerkedhetni. 

— Az esztergomi főmegyében Boltizár József 
fölsz. püspök és érseki vikárius ur személyesen vezeti 
a selmeczbányai hires kalvária jubileumának ünnepé-
lyeit, dr Kohl Medárd püspök ur pedig Komárom-
megyében szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. 

— A kalocsai főmegyében Majorosy János fölsz. 
püspök és érseki helynök ur f. hó 7-én áldotta meg a 
keresztény iskolatestvérek uj zárdáját Bács-Topolyán. 
Szept. 8-án szentelte fel a zenta-tornyosi templomot, 
mely Császka György érsek ur jubileumának emlékére 
készült. Zentárói -Kanizsára ment a püspök ur ő 
méltósága, és ott 9-én zárdaszentelés volt és az iskola-
nénék bevezetése. 

— Az erdélyi egyházmegyében dr Majláth Gusz-
táv gróf püspök ur 18-án érkezett Kolozsvárra, 14-én 
elnökölt a kath. Status igazgatótanácsának havi ülésé-
ben, 15-én vezette a jubileumi körmenetet, 17-én bér-
mált a nagyenyedi fegyházban. Enyedről székhelyére 
tér, de csak nagyon rövid időre, mert a hét végén 
megkezdi a marosi esperesi kerületben apostoli körútját. 

— A kassai egyházmegyében a nm. megyéspüs-
pök ur vendégeiül fogadta a mult héten Dessewffy 
Sándor csanádi püspök és dr Fraknói Vilmos ez. püs-
pök urakat. 

— Egyházi személyzetiek. A kalocsai főmegyében 
a f. hó 11-ére kitűzött zsinati vizsgálaton megjelentek: 
Kanyó János kis-kőrösi administrator, Bömics Gergely 
monostorszegi, Almásy Miklós ke'czeli, Jagicza István 
kalocsai, Winkler Lénárd Szabadka-sz.-Terézi, Kvanduk 

János csantavéri, Budanovies Lajos Szabadka-szent-
Györgyi káplánok. A pécsi egyházmegyében Hetyey 
Sámuel püspök ur Wölfel Ferencz pécs-város hitokta-
tót, ki csak f. hó 1-én foglalta el állását, gyengélke-
dése miatt ideiglenesen felmentette az egyházmegyei 
szolgálat alól és helyébe Fehér Béla kajdacsi segédlei-
készt rendelte be állandó jelleggel hitoktatónak. Wölfel 
Ferencz pár heti gyógykezelés végett Brixenbe utazik. 
A szombathelyi egyházmegyében f. hó 10-én és 11-én 
megtartott zsinati vizsgálatokra jelentkeztek : Gaál 
Gergely ostfi-asszonyfai, Osztovies István, szt.-eleki, 
Thomas Ferencz, puszta-szt -mihályi plebános-helyette-
sek, Szabó Kálmán, tömördi administrator, Benesics 
József rohonczi, Fritz Nándor pinkafői, Huszár Mihály 
kőszegi, Klekl József csendlaki, Pálinkás József rohon-
czi, Pataki Ferencz szt.-eleki, Piff György gyanafalvai, 
Szakái József dobronaki, Sztojanovits Jenő csesztregi 
segédlelkészek. A kassai egyházmegyében az őszi syno-
dális vizsgálat f. hó 10. és 11-én ment végbe a papne-
velő intézetben. Letették a vizsgálatot: Zaborovszky 
Béla, Bednarik Ferencz, Csillag Márton, Uhrinovics 
Sándor, Tomcsányi János káplánok és Lieszkovszky Jó-
zsef administrator. Az erdélyi egyházmegyében Balázs 
Ferencz altorjai plébános csik-szent-miklósi, és Bagoly 
Mihály gyergyó-szent-miklósi káplán kézdi-polyáni plé-
bánosnak kineveztetett. Fuchs Gusztáv brassói káplán 
hason minőségben Gyergyó-Szent-Miklósra helyeztetett 
át. Smida István a Kézdi-Vásárhely-kantai gymnasium-
lioz tanárnak kineveztetett. 

— A (lebreczeni róm. kath. főgjimnasium. Sok évi 
tárgyalás és tervezgetés után végre valóra vált a deb-
reczeni róm. kath. főgymnasium létesülése. A napokban 
leérkezett ugyanis a vall. és közoktatásügyi minister 
és a dr Schlauch Lőrincz nagyváradi bibornok-püspök 
által jóváhagyott végleges szerződés, mely a főgymná-
sium létét biztositja. A főgymnásium létesül a követ-
kező hozzájárulásokból : 1. Dr Schlauch Lőrincz nagy-
váradi 1. sz. bibornok-püspök a váradi püspökség 
részéről fizet 300,000 kort. 2. Dr AVolafka Nándor v. 
püspök, kisprépost 40,000 kort. 3. Debreczen városa a) 
épitési anyagot ad 80,000 kor. értékben; b) készpénzben 
10 év alatt fizet 120,000 kort. 4. A vallás és közokt. 
m. kir. minister az államköltségvetés terhére évenkint 
hozzájárul 22,000 korval. 5. A kegyes tanitórend a 
mostani algymnasiumot az eddigi keretben átadja, a 
főgymnásiumot a kellő számú tanárokkal ellátja és a 
telket a főgymnásium és a rendház számára az egy-
házközségnek dijtalanul átengedi. A tanárok száma 
lesz : 19 kegyesrendi tanár, egy világi rajztanár és egy 
világi tornatanitó. Uj főgymnásiumi épület, u j rendház 
és tornacsarnok fog épittetni 450,000 kor. átalány-
összegen. 

— A yáczi egyházmegyében gróf Csáky Károly 
püspök ur f. hó 16-án érkezett vissza székhelyére 
Márienbádból, a hol egészségére jó hatással fürdőzött. 

— A római illyr intézet ügyében kezd a világos-
ság növekedni. Pro és contra sok rostaalja hullott le 
a földre. A tiszta magot XIII . Leo pápa bölcsesége 
meg fogja tudni őrizni. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Pázmány Péter bibornok irodalmi műveinek t. egyetemi kiadásáról apostoli levél. — 
Diszbeszéd melyet a bács-tiszavidéki r. k. tanitó-egylet 25 éves jubileumán aug. 27-én Ó-Kanizsán tar tot t Mayer Béla vál. püspök, 
kalocsai kanonok, főtanfelügyelő. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : József főherczeg felhivása adakozásra. — V e s z p r é m : A 
piaristák templomának felszentelése. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Katholikus Főiskolai Internátus-Esyesület Fölhívása. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendök. 

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

Budapesten, szeptember 21. 24. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y O I R A T . 
ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1901. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
•idlabora ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Az egyetem története MDCCCC—MDCCCCI-ben. — [Diszbeszéd, melyet a bács-tiszavidéki r. 
k. tanitó-egylet 25 éves jubileumán aug. 27-én Ó-Kanizsán tar to t t Mayer Béla vál. püspök, kalocsai kanonok, főtanfelügyelő. — 

Egyházi Tudósítások. N a g y s z o m b a t : Üdv a távozónak! — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

A Z E G Y E T E M T Ö R T E N E T E 
M D C C C C - MDCCCCI-ben. 

— Beszéd, melylyel kisfaludi Kisfaludy A. Béla, stb. a k. 
magyar t.-egyetem reetori méltóságáról lelépett 1901. évi 

szeptember hó 15-én. — 

Mélyen tisztelt ünnepi Közgyűlés ! 
Jó lélekkel mondhatom, liogy nem szo-

kott bántani a szereplési vágy ; de a mai 
ünnepnek mégis, nem tagadom, örömest lá t tam 
elérkezését, midőn a kellemes föladat elé jntok, 
hogy ezen királyi egyetemnek önkormányzata 
alapján megválasztott Nagyságos Rectorát és 
Tanácsát, mint az egyetem kormányzásában 
törvényes utódainkat, új méltóságuk és hiva-
talaikba régi szokás szerint beiktassam. 

A dolog természeténél fogva utolsó, de 
sajnos körülmények folytán egyszersmind az 
első alkalom is ez, hogy egyetemünk ünnepi 
közgyűlésén ezen kitüntető helyről szót emel-
hetek. Már maga az a kötelesség, mely engem 
e díszes helyre állított, sajnos körülmények 
folytán háramlott reám. Ismeretes m. t. Közön-
ségünk előtt, hogy azon érdemes férfiú, ki 
egyetemünk kormányzására a hittudományi 
kar kebeléből annak idején az ő hivatottságá-
hoz méltó bizalommal megválasztatott, elgyön-

gült egészsége miat t kénytelen volt a rector-
ságról időközben lemondani. Mindnyájan saj-
nál tuk távozását ; de nekem, a jóbarát fájó 
részvétén felül is még egy gyei több okom 
lett sajnálni, mikor az uj választás az én csekély-
ségemet jelölte ki, hogy tapasztalat lanságom 
mellett vékony tehetségeimmel az év derekán 
megürült állást elfoglaljam. Elfoglaltam tehát, 
bizodalmamat Isten után az egyetemi Tanács 
kipróbált tagjainak jóakara tú támogatásába 
helyezvén, ós ebben nem is csalódtam ; de az 
érdemeim nélkül előlegezett ki tüntetést nyil-
vánosan mindezideig meg se köszönhettem. 
Mikor ugyanis először nyilt volna alkalmam a 
százados szokás szerint egyetemünk újjáalakí-
tásának CXXI. ünnepén közgyűlésünket e 
helyről üdvözölni, súlyos torokbaj akadályo-
zot t meg tisztem teljesítésében, s így esett, 
hogy egyetemünk akkori Prorectora, ki fárad-
hata t lan buzgóságát az interregnum alatt is 
oly készségesen tanúsítot ta volt, ezúttal engem 
is az ő szíves és az ünnepi alkalomra is nye-
reséges helyettesítésével a legnagyobb hálára 
kötelezett . 

Igy let t tehát, m. t. Közgyűlés ! rám nézve 
elsővé ez az utolsó alkalom, a mely már (mintha 
csak n themaválasztás nehézségeitől kimélné 
gyöngeségemet) mai fölszólalásomnak a tár-
gyát is szorosan meghatározza. Természetes, 
hogy nem lehet ez egyéb, mint rövid és hálás 
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visszapillantás az elmúlt esztendő tör ténetére . 
Rövid, mondám, mivel ennek az ünnepi köz-
gyűlésnek gazdag, immár a jövő felé forduló 
tárgysora mellet t m. t. Közönségünknek szives 
figyelmével is számolnunk illik; és hálás, mer t 
a mul t mindig hálára kötelez, — nemcsak 
azzal, a mi kedveset nyú j to t t ; h anem azzal is, 
a mi benne kelletlen és keserű volt, mikén t a 
füst, mely a fényt és meleget árasz tó lángot 
szokta megelőzni, ha ugyan (szent Ágos ton 
mondásakén t : perdere utilitatem calamitatis) azzal 
nem te tőzzük a bajságot , hogy a t anu l ságá t 
is elszalasztjuk. 

Igy hát én csak ezt a szükkörű föladatot kivá-
nom ma kegyes engedelmökkel teljesíteni, midőn jó ért-
rosszért hálás szívvel és a lehető rövidséggel fölidézem 
az elmúlt év emlékezetesebb eseményeit, — azoknál 
időzve szivesebben, melyek nekünk és barátainknak 
örömet, egyetemünkre dicsőséget hoztak. — A részle-
tes adatokat az egyetem története számára a rectori 
hivatal gondosan följegyezte, és intézkedtem, hogy e 
följegyzések kinyomatva m. t. Közönségünk kezébe 
jussanak. 

Legelső sorban ez idén is Fölséges Urunk, a mi 
jóságos apostoli királyunk hozzánk való kegyességének 
újabb jeleivel találkozunk. 

Az 0 legf. engedelmével történt, hogy a magyar 
kereszténység és a keresztény magyar királyság ala-
pításának kilenczszázados jubileuma alkalmából, a hit-
tudományi kar előterjesztésére, egyetemünk hálás emlé-
kezésének tanúsításául a hittudományok tiszteletbeli 
doktorává avatta Csúszka György kalocsai és bácsi 
érsek, Szmrecsányi Pál szepesi megyés püspök, Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapát és Mayer Béla vál. püspök 
kalocsai főszékesegyházi kanonok urakat. -— A jog- és 
államtudományi kar részéről pedig ugyanezen fönkelt 
szándék sugallta, hasonló tárgyú előterjesztés ő cs és 
ap. királyi fölségének legmagasabb elhatározását várja. 

A sub auspiciis regis történő doctorrá avatás leg-
felsőbb kitüntetésében ez idén is egyetemünk két jeles 
növendéke részesült: Schiller Bódog a jog- és állam-
tudományi, ifj. Schatz Róbert az orvostudományi kar 
kebeléből, — a mi nemcsak Fölséges Urunk állandó 
kegyelmének, hanem egyetemi ifjuságunk kiváló szor-
galmának ós tudományszeretetének is örvendetes bizony-
sága. A kitüntető doctorrá avatás ünnepségéről maga-
sabb kívánatra ez alkalommal készült először külön 
jegyzőköny, mely 0 Felsége elé terjesztetvén, legke-
gyelmesebben tudomásul vétetett. 

De meggyőződhettünk arról is, hogy a királyi 
tekintet a trón magaslatáról a legszerényebb körben, 
sőt a teljes önmegtagadás homályában gyűjtöt t érde-
meket is fölfogja és méltányolni kész. Bizonyság volt 
erre az a kedves ünnepség, mely a mult tavaszon az 
orvostudományi kar gyüléstermében folyt le, s mely-
nek keretében az ő felsége által adományozott arany-
érdemkeresztet tisztelendő Neubauer Vincentia Rozália 

nővérnek, a klinikáinkon alkalmazott paulai szent Vinczé-
ről nevezett irgalmas nővérek főnöknőjének átadtam. 
Előkelő közönség, legnagyobbrészt ugyanazon kiváló 
férfiak jelenléte adott díszt a szerény ünnepnek, a kik 
ama jóságos lelkek — s nevezetesen az ő főnöknőjük 
immár negyven évre terjedő — áldott működésének 
legközelebbi tanúi és első sorban méltánylói voltak 

Ezen legfelsőbb kegyelmi tények mellett azonban 
az Alma Mater saját — hogy úgy mondjam — legben-
sőbb családi körében is nem egy napot szentelhetett 
örömének. Bizonyára élénk emlékezetben van még a 
folyó évi április '28-án ezen díszteremben lefolyt fényes 
jelenet, midőn Korányi Frigyes, egyetemünk ny. r. 
tanárának doctorrá avatása 50-ik évfordulóján, tisztelő 
és szerető collegái, egykori és mostani tanítványai, 
valamint a kolozsvári testvér-egyetem szinte versenyző 
ünneplése mellett, a jubiláris doctorság arany-diplomá-
ját átadtuk. Hasonló örömének kivánt maradandó em-
léket szerezni egyetemünk, midőn egy másik díszének, 
dr Kautz Gyula ő nagyméltóságának, valamint dr Adler 
Mór orvos urnák a jubiláris dísz-oklevelet kiállította és 
átadta. 

Egyetemünk más rokontestületek örömében is 
osztozni óhajtván, üdvözlőiratokat küldött a czernoviezi 
egyetemnek fennállása 25-éves és a glasgowi egyetemnek 
fenállása 450-éves fordulója alkalmából ; továbbá a 
torinói egyetem által Gioberti Yinzenzo születésének 
100-ik évfordulóján rendezett ünnepélyre. De kivált-
képpen szívből fakadt az a köszöntés, melylyel az 
egyetemi Tanács múlt évi utolsó ülésének egyhangú 
határozata folytán a pannonhalmi sz. Benedek-rendet, 
a szent halmokon történt megtelepedésének kilencz-
százados jubileuma alkalmából, egyetemünk is, mint a 
nemzeti művelődés nagy munkájában oly kiváló érdemű 
testületnek századok óta maga is munkatársa, sietett 
üdvözölni. 

Sajnálkozva láttuk az elmúlt évvel nyugalomba 
vonulni egyetemünk jog- és államtudományi karának 
egyik jelesét, dr Hajnik Imre min. tanácsos urat. 
Visszavonulása a jól megszolgált nyugalomba egyete-
münkre nézve veszteség ugyan ; de nem kevés vigasz-
talást nyúj t mégis az ő érdemekben gazdag múltja, 
mely tudományos haladásunk szolgálatában jávarészt 
egyetemünkön gyümölcsözött, csak nem rég legfelsőbb 
királyi elismeréssel is kitüntetve. 

Hasonló vegyes érzelmekkel vettünk részt egy 
ritka ünnepségen egyetemünk I. sz. anatómiai intéze-
tében, midőn ott dr Mihálkovics Géza, volt egyetemi 
Rectorunk emlékszobrát leleplezték, melyet a legmeg-
tisztelőbb elismerés : a kartársi szeretet és a tanítványi 
hála emelt a korán elhunyt tudósnak. Veszteségünk 
jele tehát ez az emlékszobor is; de én mégis kedves 
és drága emlékeink közé sorolom, mert fénye áttört a 
gyász fátyolán és én e fényben legdrágább kincsünket 
láttam ragyogni, — azt a tudományos testületi szel-
lemet, mely szebben nem is nyilatkozhatik meg, mint 
kartársi szeretet és tanítványi hála. 

íme mily sok az, a mit hálás örömmel emelhe-
tünk ki az elmúlt év történetéből : és hogy ez a hálás 
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emlékezés hiányos ne legyen, mély tisztelettel kell 
még hozzáadnom, hogy örömeinkben, melyeknek jó-
részt szerzője is vala, szivesen osztozott nemzeti műve-
lődésünk vezórembere dr Wlassics Gyula vallás- és 
közokt. minister ur ő nagyméltósága, mint ezen egye-
temnek — melyhez különben is oly gyöngéd szálak 
fűzik — az 1848. XIX. t.-cz. értelmében legtöbb fel-
ügyeleti hatósága ; — a mint hogy résztvett minden-
kor veszteségeink gyászában is. 

Igen, m. t. Közgyűlés ! mert megdöbbentő, gyors 
egymásutánban értek bennünket olyan veszteségek is, 
melyeknek sötét gyászához szinte közeledni sem mer 
a vigasztalás. 

Még egészen íriss hantokra, egyetemünk testüle-
tén megannyi még be sem hegedt mély sebekre muta-
tok, midőn a Lechner Ágoston, Fodor József, Laufenauer 
Károly neveket említem. Most már ott vannak fölírva 
kitörülhetetlenül ezek, a mi szűk hazánk határain tul 
is tisztelt nevek, a hol egykori viselőik emberi eré-
nyeit és tudós érdemeit hálás kegyelet őrzi : egyete-
münk történetében. 

Országszerte fájdalmas meglepetést okozott Szilá-
gyi Dezső váratlan elhunyta : és ebből a gyászból is 
nagy rész jutott egyetemünknek. Egykor mint a jog-
és államtudományi kar ny. r. tanára, majd dékánja, 
egészen a mienk volt ez a testben-lélekben erős fér-
fiú ; utóbb az országkormányzás magasabb színére 
hivatva, nagyratörő pályája delelőjén ott ejtette el őt 
az orvul támadó halál. 

* 

i^l egyetemi tanítószemélyzet körében fölmerült 
egyéb változásokról, egyesekre vonatkozó kormányzati 
intézkedésekről ; valamint a tanári succrescentia érde-
kében ez idén is tapasztalható örvendetes jelenségek-
ről, jutalmakról, utazási és egyéb segélyekről — pon-
tos adatokkal szolgál a külön adott részletes kimutatás. 

Ugyanezen kimutatásban számok illustrálják azt 
az állandó gondoskodást is, melylyel az egyetem kor-
mányzósága az egyetemi polgárságnak — a szellemiek 
mellett — anyagi érdekei iránt is viseltetett. Az ösz-
töndíjak és egyéb alapítványokból folyó rendes jutal-
mazásokon kívül, az egyetemi egyesületek utján vagy 
közetlenül egyeseknek nyújtott segélyezések nem ki-
csinyelhető összegeket mutatnak ; a tandíj elengedés-
ben a megállapított arányokat mindkét félévben mesz-
sze túlhaladtuk ; — és mégis mindez elégtelennek 
látszott, s nevezetesen a tandíjmentességért hiába fo-
lyamodottak érdekében maga az if júság fordult — 
nem eredménytelenül — a társadalom áldozatképessé-
géhez. Az egyetem tanácsa több izben foglalkozott 
ezen magában is sajnos, de az egyetemi ügyek ellátá-
sát is nagyban hátráltató jelenséggel, s reméljük, 
hogy ide vonatkozó előterjesztései kívánatos eredmény-
hez fognak vezetni. 

Különben az egyetemi ifjúság élete már az év 
elejétől fogva igen mozgalmas és zajos volt, sőt nem 
egyszer magát az egyetem hivatását is zavaró. Es az 
én néhány hónapos rectorságom legfájóbb emlékeit 
is éppen azok a functiók teszik, mikor — mint a ta-

nulmányi rend és fegyelem első őre — az elmaradha-
tatlan megtorlás végrehajtójaként voltam kénytelen 
fölállani avval az ifjúsággal szemben, melyet szivem-
lelkem minden vonzalmával szeretek, — és szeretem 
még túlzásaiban is ; mert mindaddig, mig a pártos köz-
élet sokszor sáros porondján küzdő érdekektől távol, 
csak önlelke ideáljait követi : még tévedéseiben is sze-
retni való és menthető. 

A nagyszámú egyetemi egyesületek is sok gondot 
és munkát szereztek az egyetem kormányának, mely 
az önképzés és önsegélyezés elvének hagyományos 
megbecsülésével igyekezett mindig a különféle egyesü-
letek érdekei fölött őrködni. Legújabban is az Egye-
temi Kör és a Mensa Academica számára készülő új 
alapszabályok révén várjuk és reméljük ennek a két 
kiváló fontosságú egyesületnek alkalmas föllendülését. 

Félek már, hogy talán illetlenül soká időzöm e 
helyen ; de lehetetlen, hogy ez alkalommal egész álta-
lánosságban meg ne emlékezzem még egyetemünk 
administratiójáról is, mely az utóbbi évek alatt arány-
talanul fölszaporodott munkával szemben belső erőt-
lenséggel küzdve folyton hanyatlott, s az egyetemi 
tanács meg-megújuló panaszos fölterjesztéseinek állandó 
forrása lett. En szivesen hiszem, hinnem is kell, hogy 
a fölpanaszolt bajokon rövid időn belül segítve lesz ; 
mert igazán lehetetlen helyzeteket teremtene a mai 
állapot erőltetett föntartása. 

Van azonban az én bizodalmamnak ennél jobb 
alapja is: az a föltétlen jóakarat, mely egyetemünk 
szervezeti szabályai gyökeres revisiojának előkészíté-
sében az illetékes tényezők részéről már az előző 
évben megnyilatkozott, s melynek köszönhető, hogy 
e korszakos munkálat a mult óv végével befejezéséhez 
jutott . 

Egyetemünk alapításával öröklött és századokon 
át fejlődött önkormányzati életének rendszeres, minden 
vonatkozásait felölelő törvénykönyvét összeállítani nem 
csekély föladat; s ha majd az immár kész tervezet az 
egyes karok és az egyetemi tanács beható tárgyalása 
után az illetékes tényezők hozzájárulásával érvényre 
jut : akkor egyetemünk nemcsak az eddigi külső zava-
roktól menekül, hanem belső életében is megerősödve, 
sokkal eredményesebben teljesítheti magas hivatását. 
De részemről a fölpanaszolt állapotok mellett is köte-
lességet mulasztanék, ha az egyetemi kormányzás 
segédhivatalai, az egyetemi könyvtár, a gazdasági hiva" 
tal, a questura — és különösen a rectori hivatal kiváló 
elismerésre méltó működéséről megfeledkezném. Fogad-
ják az illető urak, kiknek szakszerű, buzgó közremun" 
kálását mindenkor nagy köszönettel tapasztaltam, ezen 
ünnepi alkalomból is hálás elismerésemet. 

Hátra van még, m. t. Közgyűlés, hogy egyete-
münknek — mondjuk külső megjelenésében történt 
örvendetes változásokról is röviden megemlékezzem. 

A gyakorlati szükség követelte kisebb átalakítá-
sok és ú j berendezésektől eltekintve, csak a II. sz. 
sebészeti kóroda remek épületeit említem, melyeknek 
belső berendezése is folyamatban van. És a honnan az 
imént ide jöttünk, az egytemi templom stylszerű res-

24* 
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tauratiója is látható bizonysága azon áldozatkész 
kegyeletnek, melylyel úgy a legfőbb kegyúr, mint 
egyetemünk illetékes hatóságai egyetemi templomunk 
külső diszét is gondozzák. Az egyetemi Tanács a maga 
hatáskörében gondoskodott még, hogy ezen műemlékül 
is becses templomnak belső disze és berendezése is, az 
utolsó tatarozás óta elmúlt félszázad követelményeinek 
megfelelően kiegészíttessék ; s egyszersmind megtette 
az előkészítő lépéseket az iránt is, hogy az egyetemi 
templomnak és gondnokságának viszonya úgy a tulaj-
donos egyetemhez, mint azon plébániához, melynek 
területén áll, az illetékes forumok előtt véglegesen 
rendeztessék. 

És ezzel, m. t. Közgyűlés ! elérkeztem rectorsá-
gom rövid, sok tövissel, kevés virággal szegett ritjának 
végéhez. Ért-e legalább annyit, a milyen rövid volt? 
mások Ítéletére hagyom. Engem megnyugtat lelkiisme-
retem szava, hogy a pályának, melyet nem kerestem, 
se töviseit se virágait nem, hanem mindig csak az 
irányát néztem. 

Mármost hadd teljesítsem e helyen utolsó és leg-
kellemesebb föladatomat, fölhíva az egyetemi Tanács 
uj tagjait, hogy helyünket elfoglalják, — és mély tisz-
telettel köszöntve Téged, egyetemünk Nagyságos R,ec-
tora ! kit az Alma Mater kormányzására szerencsés 
választás hivott meg. Átadom uj méltóságod díszes 
jelvényét. Hogy ennek a fénye vagy súlya nagyobb-e? 
majd megtudod; én csak azt kívánom, hogy Isten 
jóvoltából viselhesd azt nemzeti művelődésünk nagy 
hasznára, ezen királyi egyetem díszére és a magad örö-
mére, dicsőségére — jó szerencsével. 

D í s z b e s z é d , 
melyet a bács-tiszavidéki r. k. tanitő-egylet 25 éves jubi-
leumán aug. 27-én O-Kanizsán tartott Mayer Béla vdl. 

püspök, kalocsai kanonok, főtanfelügyelő. 
(Folytatás.) 

Az erkölcsök mély süly.edtsége a mi betegségünk, 
a valláserkölcsi nevelés az egyetlen orvosságunk. 

Nem akarom én itt ünnepségünk örvendetes han-
gulatát zavarni egy oly korrajznak ecsetelésével, mely-
nek sötét színei önkénytelenül is komor érzelmeket 
keltenének hallgatóságomban. De nem tehetem, hogy 
legalább általános s nagy vonásokban rá ne mutassak 
társadalmunk azon lelki állapotára, melynek aggasztó 
tünetei nyugtalanítják a hazaszeretetet s aggodalommal 
töltik el mindazokat, kik még erényért és becsületes-
ségért lelkesülni tudnak. 

Az általános elanyagiasodás ellen minden ország-
ban hangzanak már fölszólalások, a melyek élénk szí-
nekkel festik annak az iránynak túlkapásait, a melynek 
csak egy vágya, egy czélja van, meggazdagodni, s a 
melynek minden eszköz jó és semmi sem szent, ha 
arról van szó, hogy magának munka nélkül kényelmes 
létet biztosítson. 

Ez az áldatlan hajsza mindinkább elhatalmosodik, 
de tán sehol oly nagy mértékben, mint hazánkban, 

hol a társadalomnak már minden rétegeit áthatotta, s 
erkölcs-pusztító fekélyeivel inficziálta. 

Ne értsen félre senki sem. A becsületes munka 
g3nimölcsén még mindig volt áldás, s az ilyen munká-
nak nincsen melegebb szószólója a keresztény felfo-
gásnál, az ember egész lényének boldogságát átölelő 
ker. vallás üdvös tanainál, Nem is lehetett hallani 
soha sem, vagy csak nagy ritkán, hogy a kitartó szor-
galom és becsületes munka után jólétre szert tevő 
egyén erkölcsileg megromoljon. A munka maga Isten 
áldása és a becsületes embernek gyakran egyetlen 
boldogsága és vigasztalása — és mi sem edzi meg a 
jellemet s mi sem nemesíti a szivet annyira, mint a 
becsületes munka. 

Az arany átka rendszerint csak azokat éri utói, 
kik vagyonukat nem munkával, hanem spekuláczió 
utján és tisztességtelen eszközök révén szerezték. Az 
ilyenek azon veszélynek teszik ki magukat, hogy bel-
sejükben minden erkölcsi erőt megvető világnézlet jut 
túlsúlyra és nem bíznak már semmiben sem a köny-
nyen szerzett pénz hatalmán kívül, valamint saját ösz-
töneinek többé semmi korlátját nem ismerik. Az ilyen 
emberek szemei elé valami szennyes képzelem vará-
zsolja a tisztességesen gondolkozó emberre nézve tel-
jesen idegen gyönyörök képeit. Nem csupán az erköl-
csileg, hanem a törvényesen tiltott dolgok is ingerlik 
a pénznek hatalmában vakon bizakodót és az önalkotta 
kísértések legtöbb esetben szánalmas, de megérdemelt 
bukását okozzák. Az ilyenek lelkében nincsen semmi 
egyensúly, lelkiismeretük kihalt, nem éreznek szánal-
mat a pénzük árán megkerített áldozatok vergődései 
iránt. Számtalan példa tanúsítja, hogy az ilyen egszisz-
tencziák ideig-óráig büntetlenül folytathatják bűnös 
üzelmeiket. Minden fenyegető veszélyt elhárítanak 
pénzükkel az emberek kapzsiságára alapított ravasz 
számításuk igen sokszor beválik, ez pedig csak fokozza 
az ily bűnösöknek vakmerőségöketés elbizakodottságukat 
„Nem érhet semmi veszély, semmi baj" ez a tudat 
mind erősebb gyökeret ver bennök, — míg egy szép 
napon bekövetkezik a gyászos bukás, a sértett erköl-
csi erők felszínre kerülnek, a bűnös pedig az igazság-
szolgáltatás kezébe kerül. Ekkor a bűnösnek az igaz-
ság ellen való undorító harcza indul meg, mely harcz 
— magától értetődvén — minden tilos fegyvert moz-
gásba hoz és miatta sok mást, a bűnöst pénzvágyból 
szolgáló egyént hajt a büntető igazság hatáskörébe. 
Végül még is győzedelmeskedik az igazság s a fegyház 
kapui a közöttünk lappangott, immár ártalmatlanná 
tett veszélyt felismerő polgártársak átkai között csu-
kódik le. Az ilyen üzleti bünkeresménynek nem min-
dig ily rövid a pályafutása, nem is végződik mindig 
ily tragikus módon, de száz esetben kilenczvenkílencz-
nek olyan a története, mint itt röviden rajzolni meg-
kisérlettem. 

De ha tán igen sokszor nem is éri utói az igaz-
ság büntető keze ; tény, hogy erkölcsrontó és pusztító 
hatásuk gyakran egy egész községen meglátszanak, 
egész kerületeket bajba kevernek, egész nemzeteket az 
erkölcs útjáról letéritenek s a korupczió fertőjébe 
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sülyesztenek. Mig a pénz ereje tart, nincs mitől tar-
tanuk, szolgálatjukra áll minden, mi a pénz után sová-
rog. És nem mondhatni, hogy pályafutásuk szerencsés 
napjaiban gyakran igen is fényes üzletet ne csinálná-
nak. Mert hát nekik minden üzlet, maga az élet sem 
bir előttük más értékkel, más jelentőséggel. Ártatlan-
ság, erény, becsületesség, polgári kötelesség és meggyő-
ződés minden csak áruczikk előttük, a lélekvásárlás 
legundokabb fajai gyakran az is magas előmenetelük 
biztos lépcsői. E tekintetben való ügyességök nem 
ritkán felülmúlja még azt a lelkiismeretlenséget is, 
mely nélkül ilyen üzletekre vállalkozni sem lehet. A 
bűnfenyitő törvényeket jobban ismerik, mint akár a 
törvénytudósok; váltókat megirni, forgatni, perelni ugy 
tudnak, hogy midőn mellettök sokan is kárt vallanak, 
ők mindig haszonnal zsirálnak ; kitűnően értenek hozzá, 
mint kell a szerencsét megkorrigálni ; az uzsora-tör-
vénynek különben is ruganyos természetű paragrafusán 
biztosan áthatolni; az okmányokat ugy megszerkesz-
teni, hogy a hamisság nyomait gyakran a legélesebb 
szem is alig képes észrevenni. Magán és nyilvános 
pénztárak kezelésében feltűnő jártasságot tanúsítanak, 
s sok időbe telik, mig az illetők rájönnek, hogy az a 
kezelés voltaképen inkább elkezdésnek nevezendő s a 
könnyelmű részvényesek sóhajai, az árvák százainak és 
ezreinek keserű könyűi országszerte arról tesznek bi-
zonyságot, hogy az ily értelmű ügyeskedés ós mani-
puláczió éppen nem tartozik a ritka foglalkozások 
közé. 

Ha ezen és hasonló nagyon is szomorú társadalmi 
tünetek forrását és ismertető jeleit keressük, rá kell 
jönnünk, hogy eme bűnesetek alapföltételét a vallásos 
fölfogás teljes hiánya képezi. Megállapítható továbbá, 
hogy a bűnös üzelmek dispozicziója rendkívül feltűnő 
mértékben található mindazoknál, kik a materializmus 
bevallott hivei közé tartoznak. Ezeknek se Istenük, 
se hazájuk, se vallásuk, se nemzetük nincsen, ők csak 
az anyagi hasznot ismerik el az élet főczéljául, s ha-
szonérzékül politikai tekintetben is állandóan a radi-
kalizmus szolgálatjába szegődik. A minden vallásos 
fölfogástól való teljes különválást legfeljebb a világi 
büntetéstől való félelem tartja pórázon, egyébként 
pedig nem riadnak vissza a mások becsületét, sőt egész 
életét megsemmisítő cselekményektől sem, ha ez által 
érzéki vágyukat kielégíthetik. Hamis erkölcsi érzékük, 
helyesebben az igazi erkölcs érzék teljes megfogyat-
kozása a testi élvezetek hamis értékelésébe üzi s csep-
pet sem csodálkozunk azon, ha a buja visszaéléseket, 
a materialisztikus gondolkozásmódnak e legbiztosabb 
ismertető jelét, eszményi életmódnak fogadja el a szo-
cziáldemokráczia, mert csak is a szocziálizmus tanaiból 
táplálkozik, és nevelkedik. 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Nagyszombat. Üdv a távozónak! — 
Esztergomi fő egyházmegyénk nagy terjedelme kö-

vetkeztében ő eminencziájának oly, nagytudományu s 
erényekben tündöklő férfiakra van szüksége, a kikkel 
a kormányzás nehéz teendőit megoszthatja; ilyenek 
Boltizár József mylassói és Kohl Medárd dr samosatai 
felszentelt püspök urak Esztergomban s Budapesten,ilyen 

volt Szilányi Ferencz Nagyszombatban. Kilencz évig 
viselte a nagyszombati érseki helynökség díszes tisztjét, 
melyet a leglelkiismeretesebben, páratlan bölcsességgel 
s atyai szeretetével párosult erélylyel, néha a hol ilyent 
alkalmazni kellett mérsékelt szigorral, s egészségét is 
veszélyeztető szorgalommal töltött be, az életszentség-
nek mintaképe lévén a gondjaira bizott papságban is 
a hivatás magasztosságából eredő fegyelmet igyekezett 
ápolni s a mellett megkövetelte,hogy a lelkipásztorok nyá-
juk előtt az erények mintaképei legyenek; kért, sür-
getett s parancsolt — in omni patientia et doctrina. — 
Csak most érezhetni ama nagy hiányt, mely távozásá-
val előállott. 

Az Isten szive szerint való főpap csak nagynehe-
zen fogadta el ő eminencziájának hivó szavát s csak 
az Ur akaratát hallván a hivó szózatban vállalta el a 
nehéz s nagy felelősséggel járó helynöki hivatalt; 
melybe belépvén, paptársaihoz a következő beköszöntőt 
küldötte : 

ARendi Dni VADiaconi el Parochi, 
Rendi DD. Parochi, Ecclesiarum Administrator es et 

Capellani, 
Fratres in Christo Dilectissimi ! 

E benigna Suae Eminentiae Archipraesulis nostri 
Benignissimi dispositione, Circularibus etiam Dioecesa-
nis anni curr. sub Nr. XVII. toto tenore inserta, illustri 
quidem, ast simul et pergravi muneri Vicarii Archi-
Episcopalis et Causarum Auditoris Tirnaviensis, per 
translationem Illmi ac Rssimi D. Josephi Boltizár, Cons. 
Episcopi etc. etc. ad Vicariatum Generalem Strigonien-
sem in vacantiam recidenti admotus, venio Dilectissimi 
in Christo Fratres ! in nomine Omnipotentis Dei, pro-
tegente me gloriosa Dei Genitrice Virgine Maria, ad 
Vos, ut spartam laboris mihi benigne delatam aggre-
diar, et Vos fraterne salutando hocce novo officio ab 
hodierna die defungar. Non me quidem latet Dilectis-
simi in Christo Fratres ! gravitas multiplicium illorum 
laborum, curarum et obligationum, prout et magnum 
onus responsionis, quod me cum tanti muneris suscep-
tione coram Deo et Sua Eminentia manet, et iccirco 
etiam, dum cuncta haec séria mente revolvo, conscius 
imbecillitatis virium mearum animo magnopere contur-
bor, cunctisque artubus contremiseo, maluissemque 
eapropter — crédité quaeso mihi — etiam ultro illi 
vitae addictus man ere, quam usque nunc in sancta 
pace lubens egi, atque ab administrandis negotiis pub-
licis prorsus remotus Deo, cui servire regnare est, in 
silentio famulari, quam sub modio excipi, et candelabro, 
ut lucerem aliis, superponi ; ast ne divinae obsistam 
voluntati, quae mirabiliter operatur medio eorum, quos 
praeesse voluit Ecclesiae suae sanctae, neve videar 
reiuctari benignis intentionibus Suae Eminentiae, Ejus-
que altae fiduciae, in me immeritum pari Benignitate 
locataß, quippe erga Quem singulus nostrum filialem 
pietatem canonica obedientia junctam, et occasione 
suscepti S. Presbyteratus Ordinis solemni modo polli-
citam omni oblata occasione testari obstringitur, abs-
que omni cunctatione, praeprimis autem plena spe in 
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immensa Dei bonitate et misericordia locata, promptum 
meinet submisi et hisce macto animo novitus me sub-
jicio jugo perarduae hujus provinciáé, intime persva-
sum habens, ac inconcussa üde tenens, manum Domini 
neque his temporibus esse abbreviatam, posseque Sua 
omnipotenti virtute etiam mearum virium tenuitati ita 
succurrere, et, prout humillime confido etiam omnino 
succursurum, quatenus hoc ministerium meum, cui me 
totis viribus impendere ac superimpendere opto, minime 
évadat vacuum, sed fideliter impletum, cedat ad sancti 
Sui nominis gloriam et omnigenam Ecclesiae, signan-
ter Vica,rialis hujus Districtus utilitatem. 

Meam autem in medio vestri Dilectissimi Fratres ! 
commorationem sauvem ac jucundam, ipsam vero hie 
loci villicationem, studia et conamina mea multum fore 
allevianda et optato etiam pro posse effectu plena 
futura, jam nunc haud infundate vel exinde conjicio, 
imo pro certo teneo, quod Yos, Dilectissimi Fratres in 
Christo ! nulli unquam parcentes zelo, nullique pasto-
rali labori, commissam Vobis dominici gregis portionem 
etiam exhinc ita contendetis quam diligentissime ad 
pascua, coelestis gratiae rore referta ducere, verbo 
vitae aeternae, imprimis autem irreprehensibilis vitae 
vestrae exemplo instruere, assidua Sacramentorum 
administratione spiritum Christi pie in ea alere, sicque 
ministerium illud divinissimum, quod Vobis Ecclesia 
suo tempore plena fiducia tradidit, ita etiam in poste-
rum promta in omnibus voluntate exequi, sicut hoc, 
ut desuper singulari cum animi solatio et satisfactione 
fidedigne relatum percepi, sub glorioso gubernio meri-
tissimi Praecessoris mei immediati, ob innatam sibi 
comitatem, suavem agendi atque conversandi ration em, 
et in gesto munere erga Vos semper ingenue manifes-
tatam fraternam charitatem immortalis memoriae isthic 
effecti, et ideo etiam nonnisi cum magno cordis moe-
rore ad locum novae suae destinationis a Vobis dimissi, 
inter difficillima quaequererum adjuncta jugiter usque 
praesens momentum praestare summis in deliciis 
habuistis. 

Atque hoc in stadio ad metam sanctae vocationis 
nostrae, procurare nimirum propriam et fidelium aeter-
nam salutem, sicque regnum et gloriam Dei his in ter-
ris promovere, in posterum simul jam unitis viribus 
currentes. habebitis Dilectissimi Fratres ! etiam in me, 
ut in Antecessore meo dignissimo, quem paradigmatis 
instar in exequendo munere mihi benigne commisso 
sequi satagam, fidum custodem et assiduum pastoralium 
laborum vestrorum spectatorem, habebitis etiam in me 
paratum adjutorem, qui poscente necessitate, consilio, 
opera et auctoritate Vobis succurret quam lubentissime, 
possidebitis denique etiam in me Vobis semper sincere 
addictum in Christo fratrem, qui omnes et singulum 
Vestrum indiscriminatim genuino amoris et fraternae 
caritatis complectetur affectu. 

His jam per summos saltim apices breviter atta-
ctis, superest Dilectissimi in Christo Fratres ! ut con-
fortemini una mecum gratia, quae est in Christo Jesu, 
et unanimi sensu, iisque armis spiritualibus usi, quae 
Apostolus gentium In epistola Il-a ad Corinthios di-

"stinetim recenset, tamquam acies bene ordinata proe-
liemur proelia Domini, tempóra enim, in quibus versa-
mur, ruunt proh dolor ! continuo in pejus, et sunt 
Ecclesiae Dei, quae nos in Christo genuit, summopere 
inimica, nam magna cohors etiam eorum, qui christiano 
nomine censentur, versutia et fraude patris mendacii 
misere delusi, cum furore spumant confusiones suas in 
dogmata nostrae fidei, in omne sanctum et divinum, 
volentes funditus evertere, si possent ipsam domum 
Dei, íirmiter supra petram aedificatam ; contra hos 
proin, ni desides et ignavi merito nominemur, forti 
animo in aciem descendere et ita imminentia haec 
mala a perdilecta matre nostra pro viribus averruncare 
debemus ; et quia iuxta monitum S. Jacobi mutuis 
supplicationibus postulandum est omne auxilium ab 
alto, sine quo, docente ipso Magistro divino, nihil 
possumus facere, ideo quemadmodum ego non cessabo 
orare pro Vobis, ut Deus dignetur Vos vocatione Sua, 
ut impleamini agnitione voluntatis Ejus in omni sapi-
entia et intellectu spirituali, ita vicissim et Vos Dile-
ctissimi Fratres ! adjuvate infirmitatem meam in oratio-
nibus vestris pro me ad Deum, imprimis autem tunc, dum 
Sancta Sanctorum ingressi, immolabitis Altissimo Agnum 
absque macula, Sacriticium omnium Sanctissimum, ex 
quo, ceu ipso fonte Bonitatis divinae in cunctum po-
pulum christianum inexhauribiliter manat omnis gratia, 
praesidium et benedictio. 

In reliquo aestimatissimis affectibus et fraternae 
omnium dilectioni plurimum commendatus, persisto 

ARendis et Rendis Dnationibus Vestris 
Tirnaviae, 2-a Decembris, 1893. 

addictus et benevolus Frater in Christo 
Franciscus Szilányi 

AEppalis Vicarius Tirnaviensis. 

Távozván városunkból ezúttal ismét főpásztori 
levéllel és pedig a következővel búcsúzott el: 

Admodum Reverendi Domini Vice-Archi-Diaconi, 
RR. Rem DD. Parochi, Administrator es Parochiarum, et 

CapeUani, 
Fratres in Christo Dilectissimi ! 

Eminentissimus Dominus Cardinalis et Archi-
Praesul noster Benignissimus humillimis preeibus meis 
benigne annuendo, altis Suis litteris, adhuc ddto 18-ae 
Április a. h. Nro 1609. editis dignatus est me praevie, 
die autem 9-a curr. Nro 2950. etiam definitive a mun-
ere Vicarii, Domino auxiliante octo annorum decursu 
hic loci gesto relevare ; iccirco priusquam loco hoc 
egrederer, atque ad Capitulum, cui adlectus existo, 
reverterer, sancta mihi ineumbit obligatio non solum 
hanc benignam mei relevationem ex parte mea ad 
offiieiosam notitiam Vestram, Fratres in Christo Dilec-
tissimi ! perferendi, verum simul, imo praeeipue pro 
testatis in me aestimatissimis benevolentiae affectibus, 
experta item illa promptitudine, qua omnia, durante 
hoc tempore vobis vi muneris mei commissa, effectui 
maneipare sategistis, intimas Vobis grates nuneupandi. 
Quamvis enim fuerim copia agendorum de anno in 
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annum magis magisque gravatus, semper tamen lnbenti 
animo subivi hos labores, quippe quibus nil aliud cupie-
bam consequi, nisi promovere pro modulo virium gló-
riám Dei, bonum Ecclesiae et fidelium, curae et solli-
citudini Vestrae pastorali commissorum, atque in 
sancto munere Yestro, tutius faciliusque exequendo, 
suppeditare Vobis postulatam inviationem, illis autem 
Yestrum, qui me et eatenus adierant, causae suae pro 
posse implorare loco concernenti patrocinium. Et licet 
conamina haec non semper coronarentur optato suc-
cessu, quod ceteroquin in rebus humanis crebro eve-
nire, neminemque esse hominum, cui mox atque sem-
per cuncta succederent pro voto non ignoramus, haud 
attamen immemor verborum praeclari Ecclesiae Docto-
ris et Episcopi S. Augustini, sie semet enunciantis : 
„Quaedam enim non negantur petita, sed ut congruo 
dentur tempore d i f f e r u n t u r , " u l t r o enitebar respon-
dere Officii mei partibus imperturbatus, omnia confi-
denter committendo voluntati divinae, quae pro sapi-
entia sua infinita optime regit sortes hominum, inhae-
rere taliter cupiens illi etiam monito divino : „Cum 
feceritis omnia, quae praeeepta sunt vobis, dicite : 
Servi inutiles sumus, quod debuimus facere, feeimus." -) 
Pariter tametsi gravi munere functus neminem Yestrum 
scienter, studio proin et data opera provoeaverim 
ad iram, laeserimque fraternam charitatem, quae prae-
eipue nos, utpote ejusdem sacrae vocationis participes 
eífectos non solum decet, sed tamquam vinculum per-
fect ions etiam debet jugiter unire, si tamen hoc non 
obstante officiosa mea agendi, negotiaque Vestra pert-
ractandi, cumprimis autem, dum his proposito petito 
conformiter deferri nequierat, decidendi ratione cuipiam 
Vestrum gravis acciclissem, dum nunc idem isthic ges-
tum munus jam ex toto dimitto, et a Yobis discedo, 
tanto quidem magis spero cuncta haec a singulo Yest-
rum fraterna erga me charitate- hoc valedictionis mo-
mento plenae oblivioni traditum iri, siquidem pari 
dilectionis affectu paratus sum et ego omnibus illis 
veniam dare, imo hisce et reapse sincero ignosco 
corde, qui Yestrum durante mea officiosa inter Yos 
conversatione quo demum cunque modo animum 
meum moerore affecissent, sicque provinciám archip-
raesulea Benignitate mihi creditam solito graviorem, 
difficilioremque reddidissent. 

Atque dum sic in Deo pacis et dilectionis divel-
limur ab invicem, non possum non in tess'eram grati 
animi hac postrema vice omnibus Yobis et singulis 
voluntate propensissima precari, ut princeps Pastorum 
Jesus Christus, cujus SSmo Cordi Vos, sublimeque 
munus Yestrum quam calentissime devoveo, benedicere 
dignetur cunctis moliminibus Yestris, in cura pastorali 
pro sua gloria, incremento sanctae Ecclesiae catholi-
cae, atque omnigena prosperitate animarum, regimini 
Yestro spirituali singulariter commendatarum bene et 
laudabiliter exantlatis, atque pari zelo etiam deinceps 
exantlandis, remuneret idem Salvator divinus omnia 
fatigia, sudoresque Yestros pastorales copiosis consola-

tionibus, gaudiisque animi limpidissimis super pros-
pero effectu laborum, in sphaera activitatis Yobis 
assignatae adepto, repleatque Yos in vita hac terrestri 
longitudine dierum, jugi mentis corporisque vigore 
referta, in coelesti autem aliquando patria aeviterni 
proemii adinstar ostendat Yobis salutare suum. 

Nunc autem unam adhuc ausim ad Yos, Fratres 
in Christo Charissimi ! devotam dirigere petitionem, 
per viscera nimirum Jesu Christi Yos quam enixissime 
orare et obtestari, velitis ad altare Domini sacris va-
cantes interdum et mei meminisse, mihique pro felici-
ter operanda, adipiscendaque aeterna animae meae 
salute piis Yestris supplicationibus coelestem opem et 
praesidium ab omnipotenti Deo mediante alma Deipara 
Yirgine Maria efflagitare, qui vicissim quemadmodum 
usque nunc, ita in posterum quoque fideliter insistam 
verbis egregii Doctoris gentium, proin „Gratias agam 
Deo meo per Jesum Christum pro omnibus vobis sine 
intermissione, memóriám vestri faciens semper in ora-
tionibus meis." 3) 

Caeteroquin „Gratia Domini nostri Jesu Christi, 
et Charitas Dei, et communicatio Spiritus Sancti sit 
cum omnibus Yobis. Amen." 4) 

Dabam Tirnaviae, die 31-a Julii, 1901. 
AEE. et ER. DD. Vestris 

addictissimus Frater in Xto 
Franciscus Szilányi 

Suae Sanct. Praelatus dornest. 
Abbas, E. M. S. Custos-Canonicus. 

Ez a két levél valóban megérdemli, hogy a 
„Religio" okmánytárában foglaljon méltó helyet. 

A nagyszombati érseki helynökség s a plébániák 
irattára fognak tanúskodni Szilányi éleselmüsége, rend 
és igazságszeretetéről ; a tanitó gyűléseken tartott be-
szédei a Nagyszombat vidéki tanitó-egyesület évköny-
veinek gyöngyeit képezik. A mi, a lelkipásztorkodás 
terén működő tisztelőinek szivében emelt hála és sze-
retet érzelmei lesznek működésének legszebb jutalma. 

HIVATALOS. 
27/1901—2. 

Jelentés 
a vHorváth-alapűványLL-ból 1897. január hó 1-től — 1900. 
deczember hó 31-ig esedékessé vált összegeknek, mint 

jutalomdíjaknak kiosztásáról. 
A budapesti kir. m. tudomány-egyetemen a hit-

tudományi Kar f. hó 20-án tartott 1. rendes ülésében 
határozott ama jutalomdíjaknak odaítéléséről; melyek 
a nevezett alapítványból, az alapító kifejezett szándéka 
szerint, minden négy évi időközben a hirdetett irodalmi 
pályázatok meddősége folytán visszamaradt — és igy, 
avagy egyébkint rendelkezésre fenmaradt esedékes 
összegekből az ezen időközben nyomtatásban megje-
lent legjelesebb magyar hittudományi munkák jutal-

') Tract. 102. in Joann. 
2) Luc. XVII. 10. 

3) Rom. I. 8 - 1 0 . 
*) II. Corinth. XIII . 13. 
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mazására fordítandók. Az utolsó négy évi időközből 
(1897. január hó 1-től — 1900. deczember hó 31-ig) a 
versenyen kívül álló — avagy oly szerzők műveitől 
eltekintve, kiket a Kar akár pályadíjjal —, akár juta-
lomdíj jal már más alkalommal kitüntetett ; a következő 
müveket jutalmazta: 1. Dr Kovács Sándor temesvári 
theol. tanár : „Hitvédelem és alapvető hittan" czimü 
munkáját, tekintettel egyúttal szerző egyéb egyháziro-
dalmi munkálkodására, 600 koronával ; 2. Dr Piszter 
Imre budapesti cziszt. r. theol. tanár és igazgató : 
„Szent Bernát clairvauxi apát élete és müvei" cz. müvét 
600 koronával ; 3. Dedek Crescens Lajos budapesti 
tud. egyetemi könyvtártiszt : „Kolostorból kolostorba" 
cz. művét, tekintettel szerző egyéb egyházirodalmi 
munkálkodására is, 500 koronával ; 4. Huber Lipót 
kalocsai theol. tanár : „A Talmud" cz. müvét, tekin-
tettel ugyancsak szerző egyéb egyházirodalmi munkál-
kodására, 500 koronával ; 5. Szemnecz Emil a „Magyar 
Állam" szerkesztőjének: „Katholikus autonomia" cz. 
művét 500 koronával ; 6. Dr Franciscy Lajos nyitrai 
theol. tanár : „A keresztény erények" cz. művét 400 
koronával ; 7. Dr Gerebenics Sándor győri püspöki szer-
tartó : „Krisztus nélkül Krisztussal" cz. művét 400 
koronával; 8. Kidsera József komáromi plébános (Aster 
irói név alatt): „Castitas a legszebb erény" cz. művét 
400 koronával ; 9. Tótli Mike S. J . Jézustársasági kalo-
csai főgymn. tanár : „Középeurópai műépítmények" cz. 
müvét, tekintettel szerző egyéb hitbuzgalmi irod. mű-
ködésére, 400 koronával ; 10. Kozánj Gyula pécsi had-
apródiskolai egyházi tanár : „Descartes és Sz. Tamás" 
cz. művét, tekintettel szerző egyéb ker. bölcseletiro-
dalmi munkálkodására, 300 koronával; 11. Dr Sankovics 
Ignácz egri theol. tanár : „A papság és a mai társada-
lom-* cz. művét 200 koronával ; végül 12. Bán Aladár 
budapesti középiskolai tanár : „Áhítat szárnyain" cz. 
kath. költeményeit 200 koronával. 

Kelt Budapesten, 1901. évi szeptember hó 20-án 
tartott I. rendes ülésből. 

Dr Demkó György 
e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
.j.** Nagy audienczia volt f. hó 16-án a Vatikánban. 

Körülbelül 1000 franczia zarándokot fogadott a pápa, 
ünnepélyes áldással, a sixtina kápolnában. A fődolog 
pedig az, hogy szentséges atyánk, a ki közel száz év ter-
hét viseli gondjai mellett a vállán, egészséges. Leg-
újabb nagyszabású apostoli levele, mely szept. 8-án 
kelt, „Parta humano generi" kezdő szavakkal a lour-
desi rózsafüzér-templom fölszentelése alkalmából az 
égben és a földön annyira kedves Mária-tiszteletről szól. 

— Főpásztorainkról. Csáky Károly gróf váczi 
püspök ur f. hó 16-án érkezett vissza székhelyére 
Marienbadból. A pályaudvaron a káptalan élén Virter 
Lajos dr nagyprépost üdvözölte. Meszlényi Gyula szat-

mári püspök ur f. hó 16-án néhány napra Budapestre 
érkezett. Samassa József egri érsek úr 16,000 koronáért 
megvett Ecséden egy kastélyt és azt iskolai épületté 
átalakítva Ecséd községnek adományozta. Dessewjfy 
Sándor csanádi püspök ur jövő hó 13-án szenteli fel a 
temesvár-gyárvárosi u j templomot. 

— Egyházi személyzeti hirek. A győri egyház-
megyében Csermelyi Ignácz nyugalmazott nagyigmándi 
•plébános f. hó 14-én tartotta gyémántmiséjét Nagy-
Igmándon. F. hó 12-én tisztelgett Szatmáron a szat-
mái-ugocsamegyei r. k. tanítóegyesület Bodnár Gáspár 
elnök vezetése alatt dr Lessenyey Ferencz kanonoknál, 
mint uj egyházmegyei tanfelügyelőnél. Csató József 
szatmármegyei áldozópap, főpásztori engedelemmel kö-
zépiskolai tanári pályára készül s beiratkozott a buda-
pesti egyetemen. A váczi egyházmegyében a püspök 
ur kegyességéből nemcsak Bogyó Pál kecskeméti apát-
plébános, hanem Újhelyi István prépost-kanonok ur is 
praelatusi rangot kapott a pápától. 

— Az országos eucharisztikus kongresszus ügyé-
ben értekezlet volt f. hó 19-én Kánter Károly kir. vár-
palotai apát-plebános elnöklete alatt a közp papnevelő 
intézet nagytermében. Az előkészítő-bizottság elhatá-
rozta, hogy a kongresszus Budapesten lesz az országos 
kath. nagygyűléssel kapcsolatban. Az eucharisztikus 
kongresszus három részből fog állni : nyilvános előadá-
sokból, zárt értekezletekből, engesztelő körmenetből, 
mely utóbbi október hó 13-án fog megtartatni. „Laetatus 
sum in iis, quae dicta sunt mihi." 

— Ipolysághon f. hó 15-én avatták fel az uj 
kath. leányiskolát dr Bajner Lajos praelatus-kanonok 
és Fábián János cz. kanonok, az iskola két legnagyobb 
jótevője. 

— Mibe került már eddig a „Los von Rom" 
mozgalom a németországi protestánsoknak ? Összeszá-
mították és csinos kerekszám verődött össze : 9,000,000 
márka. Az igy megtérítettek száma 15,000 lélek. Egyre-
egyre esik 600 márka. Politikának megjárja; de ennek 
is drága, épp mint a magyar kortesválasztások. 

— Jubileumi körmenetek Győrött, holnap, azaz 
szeptember hó 22-én kezdődnek és egymásután követ-
kező négy vasárnap — úgymint: folyó hó 22., 29., 
október 6. és 13-án — tartanak. Minden körmenetet a 
székesegyházban délután egynegyed négykor szent-
beszéd előz meg és a szent-Benedek-rend templomában 
áldás fejez be. 

— A Tátra — idegen birtok. A Tátravidék bir-
tokáért, irja a „B. H.", törik magákat az idegenek s a 
külföldi tőke révén máris óriás területek kerültek kü-
lönösen német kézre. Lőcsei tudósítónk irja, hogy 
Hohenlohe herczeg megszerezte Javorinát, Hágit és a 
Poprád-tó környékét; a felkavölgyi menedékház a szi-
léziai németeké ; a Ferencz József-csucs egész vidékét 
Dürhardt báró német-sziléziai mágnás vásárolta meg. 
Erről tegyen az uralkodó liberalismus ! 

A szerkesztő telefonja. 
Többfelé. Köszönet. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezoay Béla, bittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési di) : 

félévre heiyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a iap szellemi 
részét illető minden 
küldemeny czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, szeptember 25. 25. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1901. 

,Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora ... Nos interim grati anirni Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. ' 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Sanctissimi Domini Nostri Leonis PP . XI I I . L i t te rae Apostolicae. — Az 1848: XIX. tör-
vényezikk és a Karok. — Diszbeszed, melyet a bács-tiszavidéki r. k. tanitó-egylet 25 éves jubileumán aug. 27-én O-Kanizsán tar-
to t t Mayer Béla vál. püspök, kalocsai kanonok, főtanfelügyelő. — Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : A „közös1' imádságok kérdése 
s egyáltalában valami a imakészítésre való illetékességről. — R ó m a : A Szent Jeromosról nevezett alapítvány és intézet ügye. — 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Egy u j lépés káté-ügyben. — Irodalom. — Vegyesek 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTEI 

LEONIS PP. XIII 
U T T E R A E ÄPOSTOLICÄE 

DE CONSECRATIONI NOVI TEMPLI 

BEATAE MARIAE VIRGINIS A SACRATISSIMO ROSARIO 

AD OPPIDUM LOURDES IN GALLUS 

MENSE OCTOBRI MDCCCCI 

LEO PP. XIII. 
VNIVERSIS C H R I S T I F I D E L I B V S 

PRAESENTES L I T 1 E R A S INSPECTVRIS 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

P a r t a humano generi per Iesum Chris tum 
Redemptorem immorta l ia bénéficia in nostr is 
omnium animis peni tus insident, a tque in 
Ecclesia non modo memor ia recoluntur sem-
piterna, sed et iam eorum commenta t io quoti-
die cum suavi quodam amoris officio erga 
Yirginem Deiparam consociatur. — Nos siqui-
dem cum diu turnum Summi Sacerdoti i Nostri 
spatium reseipiamus, atque' an imum ad ac ta 
Nostra revocemus, gra to et iueundo perfundi-
mur consolationis sensu, conscientiâ earum 
rerum, quas, aue tore bonorum consiliorum 
atque adiutore Deo, ad maiorem Mariae Yirginis 

honorem vei suseepimus Ipsi, vei a catholicis 
viris curavimus suseipiendas ac provehendas . 
I l lud au t em est singulari Nobis gaudio, 
Marialis Rosari i s anc tum inSti tutum hortat ioni-
bus curisque Nostris esse m agis in cognit ione 
posi tum, magis in consuetudine populi chri-
stiani invec tum : mul t ip l ica ta esse Rosari i 
sodalitia a tque ea in dies sociorum numero et 
pie ta te fiorere: mu l t a l i t t e ra rum m o n u m e n t a 
ab eruditis viris e lueubra ta esse et la te per-
v u l g a t a : denique Octobrem mensem, quem 
in tegrum Rosario sacrum haber i iussimus, ubi-
que t e r r a r u m magno a tque inusi ta to cul tus 
splendore celebrari . P rae sen t i a u t e m anno, a 
quo suum saeculum vicesimum duci t exordium, 
officio Nostro prope pu t a r emus deesse, si 
oppor tunam p rae t e rmi t t e r emus occasionem, 
quam Nobis Venerabii is F r á t e r Episcopus 
Tarbiensis, Clerus, populusque oppidi Lourdes 
sponte obtulerunt , qui in templo augusto, Deo 
sacro in honorem B. M. Y. a sanetissimo 
Rosario, quinddeeim const ruxere al taria, toti-
dem Rosarii mysteri is consecranda. Qua qui-
dem occasione eo libentius u t imur , quod de 
iis Galliae regionibus agitur, quae to t tantis-
que Bea tae Virginis i l lus t rantu gratiis, quae 
fue run t olim Dominici Pa t r i s Legiferi nobi-
l i ta tae praesent iâ et in quibus pr ima in-
cunabula sanet i Rosarii reper iuntur . Nemi-
nem enim chr is t ianorum hominum latet , u t 
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Dominicus P a t e r ex Hispania in Galliam p ro -
fectus, Albigensium haeresi pe r ici tempus-
circa saltus Pyrenaeos , veluti perniciosa' lues, 
Occitaniam fere t o t a m pervadenti , invicte 
obst i ter i t ; divinorumque beneficiorum admi-
randa et sanc ta myster ia exponens et praedi-
cans, per ea ipsa loca circumfusa errorumi 
tenebris lumen veritatis accenderi t . Id enim 
apte singulis singuli vei ipsi faciunt eorum 
myster ium ordines, quos in Rosar io admira-mur;, 
ut christ ianus quippe animus sensim sine sensu 
«cum crebra eorum cogi ta t ione vel recorda t i -
one vim insitam haur ia t , combibat ; sensim 
sine sensu adduca tu r ad v i tam modi.ee í íh l 

actuosa t ranqui l l i ta te componendam, ad adver -
sas res aequo animo et fort i to lerandas , ad 
spem a lendam bonorum in potiore pa t r i a 
imniortal ium, ad F idem demum, sine qua 
nequicquam quaer i tur curat io et l e v a m e n t u m 
malorum, quae premunt , au t propulsatio» peri-
culorum, quae impendent , ad iuvandam a tque 
augendam. Quas Dominicus, a sp i ran te a t q u e 
adiuvante Deo, Mariales preces p r imus excogi-
tavi t et Redempt ionis myster i is certo ordine 
intermiscuit , Rosar ium meri to dictae sunt : 
quoties enim praeconio angelico gratia plenum 
Maiiam consalutamus, toties de ipsa i t e ra ta 
laude eidem Yirgini quasi rosas deferimus, 
iucundissimam efflantes odoris suavi ta tem ; 
toties in men tem venit t u m dignitas Mariae 
excelsa, tum inita a Deo per benedictum fructum 
ven tris g r a t i a ; tot ies reminiscimur alia singu-
laria méri ta , quibus Ilia cum Filio Iesu Re-
demptionis h u m a n a e facta est part iceps. 0 
quam su avis igitur, quam gra ta angelica salu-
ta t io accidit bea tae Yirgini, quae tum, cum 
Gabriel earn salutavit , sensit se de Spiritu 
sancto concepisse Verbum Dei ! Verum nostris 
e t iam diebus vetus ilia Albigensium haeresis, 
mu ta tó nomine, a tque aliis invecta sectis 
auetoribus, novis sub er rorum impiorumque 
commentorum formis a tque illecebris mire 
reviviscit, serpitque i terum per eas regiones, et 
latins contagionis loedi ta te inficit contaminat-
que populos christianos, quos misere ad per-
niciem et exitium trahit . Yidemus enim et 
vehementer deploramus saevissimam in prae-
sens, praesert im in Galliis, adversus religiosas 
Familias, pietatis et beneficientiae operibus de 
Eeclesia et de populis optime méri tas, coor-
t a m procellam. Quae quidem t u m Nos mala 

dolemus, etr gnavem concipimus ex Ecelesiae 
acerbitatibus^ animi aegri tudktem, auspicato 
obtigit u t non dubia inde acfi Nos profecta sit 
significatio' saliitis. Bimumi enim faus tumque 
capimus- omeni quod"; firm e t aiagusta caeli Re-
gina, q u u m in sacris- aedibus^ de Lourdes tot , 
utr supra diximus, proximo (Dtiiobris mense dé-
die a n d a s-int altaria^ quod myster ia sanctissimi 
R'osarii; numeran tu r . Nee quiiiîquam certe ad 
Maniae' conci i iandam et dfemerendam saluber-
rimami g ra t i am valère rectims potest , ouam 
quum mystreriis nos t rae • H'eatemptionis, quibus 
ilia non adiftiit t a n t u m sed ; imterfuit, hoi ores, 
quos- maxia®os posstumusv haibeamus, et rerurn 
con tex tam seriem an te ocufes explicemi:^- ad 
recolenduma propositem.. l an fue ideo Nos su-mu 
animi dhnibii, quin lAelit ipsa Virgo Deipr^'a, e t 
pientris&imaia Mater nostrav. adesse propit ia votis 
precib'usqiue, quas- innum^rae illuc turn â>e pe-
regre conflueiit ium (Dhiiistianorum rite eftmi-
dent , iisque miscere et. soc-iare implorsy&ionem 
suam, ut, foederatis-. qusodlammodo votfe, vim 
fac iant , et clival in misericordia Deus sinat 
exorari. Sic potentissimai Virgo Mator, quae, 
olim cooperata est caribcbte* ut Fideles Ecclesià 
nascerentur *), s Vit) eti.aaûiii nunc n o s t r a s s al utis 
media et sequestra;-. f r anga t , obtrun&et mvjti-
plices impiae- h y d r a e cervices per t a t a m E a v o -
p a m lat ius grass antis... r eduea t pacij^ tranquili-
t a t e m ment ibus anxiis ; et ma tu re t Jtr aliqu^ndo 
privatim et publice ad Iesum Christum raditns 
qui salvare in perpetuum potest, aeeeientes per se--
metipsum ad Demi— Nos intei ea Venerabii i 
F r a t r i Episcopo. Tarbiensi.. et dilectis filiis clero, 
et populo de Lourdes benevolum a n i m u m 
Nost rum profi tentes, omnibus et singviiis. 
eo rum optatis , quae nuper Nobis significanda 
curarunt , Li t ter is hisce Apostoücis oVeecundiare 
decrevimus, quariun authe^ticum* exemplar 
ad universos Venerabi les Nostros in pastorali 
immere Fra t res , Pa t r ia rches , Arçhiepiseopos, 
Episcopos, reliquosque sac rorum Antis t i tes in 
orbe eatholico exis tentes iussimus t ransmit t i , 
u t hi quoque eodem a c Nos gaudio et sancta 
laeti t ia pe r fundan tu r . Quamobrem, quod bonum 
felix, f aus tumque sit, Dei glóriám amplificet, 
et tot i Ecelesiae catholicae benevertat , aueto-
r i ta te Nostra Apostolica per has ipsas l i t teras 

S. Aug. De sancta Virginitate. Cap. YI. 
2) Hebr. VII. 25. 
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.concedimus, u t diieetos filins Noster Benedic-
tus Maria S. R- E. Oardinalis Langénieux 

í'dedicare licite possit nomine et auctor i ta te 
.'Nostra novum templum in oppido Lourdes 
erectum, sacrum que Deo in honorem B. M. 
V. a sanctissimo Rosario; ut idem dilectus 
filius Noster in solemni sacro faciendo u ta tu r 
libère Pallio velut si in Archidioecesi adesset 
sua. ; u tque post sacrum sollemne adstant i 
populo, i tem auctori tate et nomine Nostro, 
possit benedicere cum solitislndulgentiis. Haec 
concedimus, non obstantibus in contrariiun 
fa ci entib us qu ib u s cum qu e. 

JDatum Romae apud Sanctum P e t r u m 
sub anulo Piscatoris, die VIII Septembris 
MDGGCCI, Pontif icatus Nostri anno vicesimo 
quar to . 

A. Card. MACCHI. 

Az IMS: XIX. törvéoyczikk és a Karok. 
— Beszéd, melylyel a budapesti kir. magyar tudományegye-
tem rectori székét az 1901—1902. tanévi beiktatási ünne-
pélyem 1901. évi szeptember lió 15-én elfoglalta Dr Vécsey 

Tamás. R. M.*) 

Tekintetes Tanács ! 

Tiszteit ünnepi vendégeink ! 

A Tekintetes Karok választóinak tudós testülete 
egyetemünknek kormányát az 1901—902. tanévre rám 
bizni méltóztatott. 

Nem kerestem, nem kértem a kitüntetést, de 
vissza nem utasíthattam, sőt köszönöm az önként meg-
nyilatkozó bizalmat, mely arra nyitott tért, hogy az 
alma mater gondviselője legyek a folyó tanéven át. 

A ki, mint én, olyan régóta szereti az egyetemet, 
arra a rectorátus kétszeres gond és felelősség. Elijesztő 
aggodalom csak azért nem szállt meg, mert a rector, 
ámbár summa rerum penes rectorem est, nem parancsnok, 
hanem primus inter pares, a kit a Karok autonomiája 
kimért határvonalokkal vesz körül, s a kit a Tanács 
alkotmányos befolyása korlátoz és bölcsessége támogat, 
a tisztikar ügybuzgósága mellett. 

Hagyományos szokása az Egyetemnek, hogy a 

*) A „Religio" bevett szokása, hogy csak a theologus rekto-
rok és dékánok beszédeit közli lel jes szövegökben. Et től a szo-
kástól kivételképp csak akkor szokott eltérni, midőn a testvér-
karokból a szellemi kérdések körül nyomósabb nyilatkozatok 
jelennek meg. Ezidén közöljük, bár világi karból hangzottak fel, 
úgy a rektori mint a dékáni évnyitó beszédet. Theologiában jár-
tas m. t. olvasóink meg fogják tudni itélni, külön figyelmezteté-
sünk és megjegyzésünk nélkül is, hol kell a theologusnak eset-
leg mást mondani vagy más színezéssel; mint a két beszéd néhány 
helyen teszi. Mind a két beszéd a magyar tudományos műveltség 
fokmérője, a jogtudományi karon ápolt komoly tudományos szel-
lem hü visszatükrözője. Még magábau a napban is vannak apró, 
szabad szemmel alig látható fénynélküli pontok. Szerk. 

beiktatási ünnepen, a lelépő rector érdemei előtt kö-
szönettel meghajolva, alkalmi beszéddel, mintegy be-
köszöntővel foglalja el székét az uj rector. Ha nem 
kivánják is tőle, hogy programm-előadással lépjen fel, 
de a kitüntetés, mely a választási urnából sugárzik rá, 
elég indító ok arra, hogy szót kérjen. 

En is, a gróf Keglevieli Zsigmond püspökkel 
(1770—71) kezdődő rectorok sorozatának utolsó, de 
hivatalos tagja, most midőn vállaimat az egyetem első 
méltóságának díszjelvényével, a folytonos kötelesség-telje-
sítést jelképező aranylánczczal, az illetékes kezek fel-
ékesítették, a ius edicendi következtében megragadom 
az alkalmat, hogy néma ne maradjak. Időszerűnek lá-
tom, hogy mondjak valamit alaptörvényünkről, az 
1848 : XIX . törvényczikkről és a Karok egymás iránti 
viszonyáról. 

I. Az 1848 : XIX. törvényezikk. 

Az 1848-nak verőfényes tavaszát, midőn szeret-
tünk minden embert, s mámorosan lelkesültünk a sza-
badságért, jó volna visszavarázsolni. 

Apostoli uralkodónk, ma a császárok és királyok 
bölcs dékánja, 1847-ben még mint fiatal főherczeg, V-ik 
Ferdinánd királyt képviselte azon az ünnepélyen, a me-
lyen István főherczeg nádor Pest-Pilis-Solt vármegye 
főisjoáni székébe iktattatott. A királyi képviselő Bécs-
ből érkezve eme szavakat mondta : „Magyarországba 
oly perezben léptem, midőn ez egy boldog korszak kü-
szöbén áll." 

A boldog korszak küszöbéhez ért akkor az egye-
tem is, és alig mult el egy év, bekövetkezett a tansza-
badságot biztosító alaptörvényünknek, az 1848 : XIX. 
törvényezikknek szentesítése. Keletkezését hozom emlé-
kezetbe, hogy hozzáfűzhessem azt az értékes magya-
rázatot, melyet a folyó év tavaszának köszönhetünk. 

Az 1848-ik év márczius 23-án Pozsonyban kerületi 
ülést tartott a Tekintetes Karok és Rendek Táblája. 
Két tárgy utasíttatott hozzá. Első tárgy VA Magyar 
Egyetemről". A második „A nemzeti színről és az or-
szág czimeréről." Tetszett a kerületi ülésnek mind a 
két kérdés, hamar letárgyalta. Még aznap, országos ülés 
tartatván, itt az elnök Károlyi László személynöki 
itélőmester bejelenti a napirendet, melyet az iménti 
kerületi ülés egyhangúlag előkészített. 

Maga az elnök olvassa fel a napirend első tárgyát 
„Törvényjavaslat a „Magyar Egyetemrőlx) Felolvasván, 
kérdi van-e észrevétele a Karoknak és Rendeknek ?" 
Senkinek semmi észrevétele nem volt. 

*) Szövege a következő volt : 
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatási minister ható-

sága alá rendeltetik. 
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy 

egyrészről a tanuló arra nézve : mely tant és melyik tanártól 
kivánja hallgatni, szabad választást tehessen, másrészről, hogy a 
rendes^tanárokon kivíil, más jeles egyének is oktathassanak, tör-
vényesen kimondatik. 

3. §. Ezen elvnek az egyetemnéli alkalmazása a közokta-
tási ministerre bizatik, tudósítását ez, és egyéb e részben teen-
dők iránt, a legközelebbi országgyűlésnek benyújtván. 
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Hozzájárulás végett átküldetett a törvényjavaslat 
a Méltóságos Főrendekhez. 

A főrendek az egyetemi törvényjavaslatot haladék-
talanul tárgyalták s a következő válaszizenettel küldték 
azt vissza a Karok és Rendek Táblájához : *) 

„A méltóságos Főrendek a magyar egyetemnél 
alkalmazandó oktatás és tanulfis szabadságának azon elvét, 
miszerint a tanulóknak ugyan szabad választásukra 
bizassék, mely tant és melyik tanártól kivánják hall-
gatni, másrészről pedig a rendes tanárokon kivül, 
más jeles egyéneknek is az oktatás megengedtessék", 
részükről is elfogadván, 

annak elhárítása tekintetéből, nehogy az érintett 
elvnek rögtöni és feltétlen alkalmazása és életbe 
léptetése a közoktatás érdekét veszélyeztetőleg bár-
mely zavarokat idézzen elő, nemcsak tanácsosnak, 
sőt a kellő felügyelés gyakorolhatása tekintetéből 
szükségesnek is látják, hogy az illető törvényjavaslat 
2. §-ának azon szavai után, „másrészről, hogy a rendes 
tanárokon kivül más jeles egyének is" a következő 
szavak tétessenek: „a ministerium által ideiglenesen 
megállapítandó, későbben pedig törvény által megha-
tározandó feltételek mellett oktathassanak". 

Ennélfogva tehát a Főrendek a Karokat és Ren-
deket bizodalmasan felszólítják, hogy a fentebbi tör-
vényjavaslatnak ekkénti módosításához részükről hozzá-
járulni szíveskedjenek. 

A Főrendek javaslata a Karok és Rendek tábláján 
felolvastatván, a Karok és Rendek egyhangúlag ki-
mondták, hogy a Magyar Egyetem tárgyában közölt 
törvényjavaslat iránt előadott észrevételeket részük-
ről is helyeseknek találják s elfogadják,3) miről a 
Főrendeket 1848. márczius 28-án azzal az üzenettel 
értesítették, melynek szövegét Pestmegye követe 
Szentkirályi Móricz, mint kerületi elnök mutatta be,4) 
Ezt a Főrendek minden észrevétel nélkül tudomásul 
vették azonnal, ugy hogy már 1848 márczius 29-én 
a Karoknak és Rendeknek jelenti a személynöki itélő 
mester Kopácsy József, hogy 

„a Magyar Egyetem"-ről szóló törvényjavaslattal 
átküldött üzenetre a Főrendeknek semmi észrevétele 
nincs. 

Igy tehát a javaslat szentesítés végett legfelsőbb 
helyre terjesztetett fel, a szokásos felirat kíséretében.5) 

A kisérő felirat azonnal elkészült s ezt 1848 
márczius 30-án a személynöki itélőmester Károlyi László 
bemutatta.ü) A feliratot még ugyanazon márczius 30-án 
tartott országos ülésből fel is terjesztek, Ő Felségéhez 

2) 1817/48. Országg 3'ülési Irományok 106. szám. 
3) 1847/48. Országgyűlési Irományok. 127. sz. 
4) 1847/48. Országgyűlési Irományok. 122. sz. 
5) A szentesítés alá ter jesztet t javaslatnak főrendileg kibő-

vített 2-ik §. igy hangzik: „Az oktatás és tanulás szabadságának 
azon elve, hogy egyrészről a tanuló arra nézve, mely tant és 
melyik tanártól kivánja hallgatni, szabad választást tehessen ; 
másrészről, hogy a rendes tanárokon kivül más jeles egyének is, 
a ministerium által ideiglenesen megállapítandó, későbben pedig tör-
vény által meghatározandó feltételek mellett oktathassanak, törvé-
nyesen kimondatik. 

c) 1847/48. Országgyűlési Irományok. 142. sz. 

„legalázatosabb káplánjai, szolgái s örökös hűségű 
jobbágyai Magyarországnak s a hozzákapcsolt Részek-
nek országosan összegyűlt Rendei.Y) 

A magyar királyi udvari Cancellária, Zsedényi Ede 
aláírásával Bécsben 1848 ápril 3-án 7012/412. sz. a. 
kelt kegyelmes királyi válaszban, O Felsége nevében, 
a fenséges Főherczeggel s Magyarország és a hozzá-
kapcsolt Részek „főtisztelendő, tisztelendő, tiszteletes, 
tekintetes és nagyságos, nagyságos, vitézlő és nemes, 
okos és érdemes Karaival és Rendeivel" tudatja, hogy 
a „Magyar Egyetemről" felterjesztett törvényjavaslatot 
O Felsége kegyelmesen jóváhagyni méltóztatott.6)' 

Ghyczy Kálmán nádori itélőmester olvasta fel az 
imént idézett királyi jóváhagyást.9) 

(Folytatjuk.) 

D i s z b e s z é d . 
melyet a bács-tiszavidéki r. k. tanitó-egylet 25 éves jubi-
leumán aug. 27-én O-Kanizsán tartott Mayer Béla véd. 

püspök, kalocsai kanonok, főtanfelügy elő. 
(Vége.) 

Materializmus és erkölcs egymást teljesen kizár-
j ák ; az anyagelvü társadalom megvetvén a maga ágyát 
észrevétlenül átidomította a nyilvános eszméket a 
maga szükségletei szerint s ugy látva, hogy az egyéni 
boldogulás a vagyon körül röpköd, e vagyon körüli 
röpködéssel összekötött individualizmust megtette köz-
morálnak. Ez a közmorál bevette a stréberséget, a 
gyöngébbek elnyomását, a protekcziót — szerinte köz-
érdek nincs, csak sok egyének közös érdeke. Hitvallo-
másából, ha e szó itt alkalmazva, helyes értelemmel 
bir, ki van küszöbölve : Isten, vallás, haza, erkölcs és 
nemzet. Ennek a sivár, erkölcsrontó, kozmopolitikus 
filozófiai rendszernek hű illusztrácziójául szolgálnak 
azon tanok, melyek hazánk főiskolájában tudományos 
kifejezésre is jutottak egyik tanárának nyilvános előa-
dásaiban. Hasztalan igyekezett ő, (a tanár,) aztán azo-
kat tagadni, módosítani, könyvéből kiirt idézetekkel 
rábizonyították, hogy lényegében ilyen tanokat hirde-
tett : „Az én czélom — úgymond — az, hogy az 
önök szivéből az olyan kicsinyes fogalmakat — mint 
haza, nemzet — kiirtsam. A vallásról azt tartom, 
hogy butaság, az erkölcsökről pedig egyáltalán nem 
érdemes beszélni, mivel az emberek tisztán egoisták és 
semmi erkölcsi dologra nem képesek : utopistikus rend-
szerében a társadalom az egoizmus alapján van szer-
vezve ; hogy sem kenyérosztogatásra adnám a pénze-
met, inkább fürdőzésre költöm vagy veszek magamnak 
egy szmirna-szőnyeget." 

Lám ! ez világos beszéd, és én csak azt teszem 
hozzá, hogy igy tanítanak, igy nevelnek ma már igen 
sok kevésbbé magas iskolában is ; a sajtó nag}' része 
ennek a rendszernek áll szolgálatában ; a társadalom 
elvetve a vallás feszélyező fékeit, mindennel rokon-

") 1847/48. Országgyűlési Irományok. 148. sz. 
s) 1847/48. Országgyűlési Irományok. 175. sz. 
9) 1847/48. Országgyűlési Irományok. 176. sz. 
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szenvezni látszik, mi érzékeit csiklandozza, ferde útra 
tévedt észjárásának u j donságvágyát kielégíteni képes. 
Az állam nyíltan felekezetlennek vallja magát, — s ha 
szóval nem is mondja, tettel világosan tanúsítja, hogy 
iskoláiban hit és erkölcstannak csak tantárgyi jelentő-
sége van, — a családok pedig a vallás értéktelenségét 
szóval és tettel hirdető közvélemény nyomasztó hatása 
alatt gyermekeiknek mily szellemben való neveltetésé-
ről alig bírnak már helyes fogalommal, s ha egészen 
őszintén akarok beszélni, ki kell mondanom : hogy tul-
nyomólag materialisztikus elveknek hódolnak és gyer-
mekeiknek csak az ily — szerintök — praktikus neve-
lésnek boldogító hatásáról álmodoznak. A szülőknek 
ma legfőbb czéljuk, legforróbb vágyuk, hogy gyerme-
kükből urat nevelhessenek. Vagy hát minek tulajdonít-
sam korunknak ama csodálatos áramlatát, hogy ma 
minden társadalmi osztály egyaránt megrohanja az 
iskolát és gyermekeinek helyet szorít benne ? A föld-
műves, az iparos — bocsánat a kifejezésért, — őrült 
szenvedélylyel taníttatja még oly kevéssé tehetséges 
gyermekét is. Ne legyen mesterember, ne legyen 
szántóvető ! ez ma a jelszó. Nehéz munka ez s nem 
igen fizeti ki magát. Ur legyen a fiamból — eztán 
munka nélkül is megélhet a jó módban. Igy gondol-
kozik és igy cselekszik is ma nagyon sok szülő. Min-
degyik gymnasiumon kezdi, de sajna ! minden kedvez-
ményezés, elnézés és protekczió daczára nem ott 
végzi is. Sokoldalú tehetséghiánya leszorítja a reális-
kolába, majd a gazdasági iskolába, míg végre nagy 
nehezen megfeneklik a kereskedelmiben és lassan át-
csúszik annak három osztályán inkább irgalomból és 
lágyszivüségből ! ! 

Mindezek után végre igy kikerül az iskolából a 
modern társadalom képére és hasonlatosságára megte-
remtett ifjú, ki ugyan soha egy hangot nem tudott 
abból, a mit ott tanítottak, de tagadhatatlan ! kellemes 
mocloru és mindennemű ügyességekben jártas — egész 
a váltóhamisításig. Nem akarom az iskolát mint ilyent 
persíiflálni, noha jórészt az is rászolgált arra, hisz a 
komoly jellegű iskolának nem volna szabad befogadni, 
még inkább keresztül is bocsátani az ilyen minden 
hivatás és tehetség teljes hiányában leledző ifjakat, kik 
csak a szellemi proletáriátust növelik annak minden 
léhaságával, és erkölcsi romlottságával. 

Ez ma a nevelés képe nagyon sok iskolában s 
hogy ez igy van, annak a legtöbb esetben kizárólagos 
oka a szülőknek azon egészen el anyagias o do tt észjárá-
sában keresendő, mely szerint azt tartják, hogy nem 
kell manap semmiféle uri foglalkozáshoz se tudomány, 
se képesség, elég ahhoz a bizonyítvány, meg képesítés ; 
ha ez megvan, akkor csak protekczió, egy kis szeren-
cse kell, s a fiúból még — képviselő is lehet. Példa 
van rá elég, hogy az ilyen tervezgetésbe be is vállott 
— s a társadalom megdöbbenve látja, hogy a képte-
lenség és léhaság mily magas polczokra tud vergődni. 

A sziveket és lelkeket, az észjárást s az érzelem-
világát imigy békóiba kovácsoló anyagelvüségnek már-
már általános uralma ellen még csak két nevelési 
tényező küzd ; s e két nevelési tényező az egyház és 

vallásos jellegű iskola jobb sorsra méltó fáradozással, 
önfeláldozással, sajnos ! csak lassú térfoglalással, kevés 
sikerrel, legtöbbször azon tapasztalattal, hogy legszebb 
eredményeit is a többi nevelési tényező szelleme és 
példája végkép megsemmisíti, tönkre silányítja. 

Ám mi azért nem akarunk kétségbeesni, sőt mi-
nél nagyobb akadályokkal kell megküzdenünk a nép-
nevelés dolgában ; mi annál nagyobb buzgósággal és 
kitartással teljesítjük nemzet-művelő, nemzet-föntartó 
kötelességünket. A híven teljesített kötelesség édes ön-
data még fokozza is erőnket s mi meg vagyunk győ-
ződve, hogy mi hazát és nemzetet örök hálára kötele-
zünk, midőn válvetett buzgósággal, hűséggel és bátor-
sággal küzdünk azon szent elvek győzelmeért, melyek 
a valláserkölcsös nevelés zászlójára vannak fölírva és 
bizton reméljük, hogy a fajunkat egy évezreden át 
fönntartó isteni Gondviselés minden becsületes munkát 
megjutalmazó kegyelme végtére is a diadal koszorúját 
ráfüzi majd Istenért, hazáért, nemzetért és tisztességért 
harczoló lobogónkra. 

Reméljünk tehát szent ügyünk győzedelmében, 
midőn ma jubiláris ülésünkben a vallás-erkölcsös neve-
lés szent elveinek megünneplésére egybegyűltünk ; 
higyjünk erősen ama nagy nemzeti újjászületésben, 
melyet a jelenkor zavaros küzdelmei vannak hivatva 
előkészíteni. Bízzunk a magyar nép romlatlan őserejé-
ben és nemesebb lelki tulajdonságaiban, melyeket 
Isten oltalma mellett tönkre tenni véglegesen nem 
lehet képes semmi földi hatalom. A nemzetek fejlődé-
sének megvannak, a maga uralkodó törvényei. A vál-
ságok, melyek megbontani látszanak társadalmunk 
szerkezetót és megingatják a közerkölcsiség amaz elveit 
is, melyeken az állam mint gyámoszlopokon nyugszik, 
ugylátszik csak következményei a fejlődés e nagy tör-
vényeinek. Az igaz, a jó nem bukhatik meg végleg s 
a hazugnak, gonosznak diadala nem lehet állandó. A 
tévtanítások s a hamis próféták napjai elmúlnak, hol 
lielyöket diadalmasan elfoglalja az igazság országa. 
Mai ünnepségünk arra való, hogy ama dicsőséges em-
lékezetekből, melyeket lelkünkben felidéz a magyar faj 
története, mint valami magasabb eredetű sugallatból, 
erőt merítsünk a jövő küzdelmeihez. A múlt, metynek 
fénylő sugarai glóriaként törnek át a régiség homályán — 
egy küzdelmes jelen fájdalmas könyeinek csillogásában, 
szivárványként hirdeti a közel megváltás biztos reményét. 

Ily érzelmekkel veszek részt önök egyletének 
jubiláris ünnepségén, s midőn itt legbensőbb érzel-
meimnek ily szabad folyást engedtem, legyen szabad 
hinnem, hogy ugyanakkor önök érzelmeinek, ker. kath. 
népnevelői meggyőződésüknek szintén hű tolmácsa 
voltam s tán némikép hozzá is járultam azon kapocs 
megszilárdításához is, mely az egyházi és világi tan-
erők szoros összetartásában és teljes egyetértésében a 
valláserkölcsös nevelés sikerességének egyik biztos 
zálogát képezi. 

Ily érzelmektől eltelve, ily reménytől lelkesedve, 
újólag köszönöm szives meghívásukat, valamennyiüket 
szivből-lélekből igaz szeretettel és tisztelettel üdvözlöm 
s ezzel jubiláris gyülésölcet megnyitom. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. A „közös" imádságok kérdése s 

egyáltalában valami a imakészítésre való illetékességről. — 
A „Budapesti Hirlapa szept. 20-iki számában a 

következő közlemény jelent meg, mely több tekintet-
ben felhivja a figyelmet és provokálja a krit ikát: 

„Az imádság." A községi iskolákban az előadás 
megkezdése előtt s az előadás befejezése után a gyer-
mekek imádságot mondanak. Az imádság szövegét a 
hatóság állapította meg. Az ferenczvárosi iskolaszék 
most előterjesztést tett a tanácsnak, melyben az ima 
szövegének megváltoztatását kéri. Az iskolaszék azt 
mondja, hogy a mostani imádság szövege nem felel 
meg a gyermekek fejlettségének, az imádságot meg 
nem értik. Az imádságnak pedig csak akkor lehet 
hatása a gyermekre, ha megérti. A tanügyi osztály a 
közoktatási bizottság elé terjeszti az iskolaszék javaslatát. 
A bizottság legközelebbi ülésén fogja eldönteni, hogy 
kell-e u j imádság az iskolában." 

Ezt a fölöttébb érdekes közleményt olvasva, min-
denekelőtt feltűnik a dologban, hogy mennyire eltávo-
zott a mi közéletünk és társadalmunk a keresztény 
vallástól, a melynek alapítója Jézus Krisztus maga 
állított fel az ő kicsiny és nagy hivei számára oly 
imádságot az „Ur imájában", a mely minden körül-
mények közt beválik, minden keresztény hivő által 
minden alkalommal, tehát iskolai órák kezdetén és 
végén is az ifjúság által teljes odaillőséggel elmondható. 

Abból, hogy a „közös" iskolai rendszer ezt az 
isteni imát kizárta s helyette emberi okossággal mást 
állított fel, napfény világosságával következik, hogy a 
„közös" iskolai rendszer alapeszméje nem keresztény 
eszme, hanem valami habaiék a zsidó és pogány szel-
lem összekeveredéséből s hogy ez az egész eljárás az 
iskolai ifjúság imáclkoztatásában áldozat — a zsidóság 
érdekében. Mert tegyük fel, hogy a közös iskolába 
járnak katholikusok, görög-keletiek, evangélikusok, 
reformátusok, unitáriusok. Vájjon nem lehetne-e min-
den sérelem nélkül a különféle hitvallások ellen vala-
mennyi iskolában az „Ur imájátu adni az ifjúság 
ajkára óra előtt és óra után? Sőt tovább menve, mit, 
mely szót vagy kérelmet nem mondhatna el a „közös" 
iskolában az a zsidó gyermek is a „Mi Atyánk"-ból? 

Nem, a közös iskolai rendszer hiveinek nem kell 
a keresztény vallás isteni Alapítójától fogalmazott ma-
gasztos és minden eszével élő ember által használható 
igazi közimádság. Vájjon miért? Mert ez sértené, 
mondják, a zsidóságot. De miben, mikor az az isteni 
imádság minden ember ajkára oly szépen ráillik. Es 
vájjon nem megtisztelés számba kellene-e venni a zsi-
dóságnak, hogy gyermekeit a „közös" iskola a minden 
ember ajkára reillö isteni imára bocsátja? Vájjon mi-
féle kiváltság illeti meg a zsidóságot arra való nézve, 
hogy az ő kedvéért a keresztény ifjúság meg legyen 
fosztva az „Ur imájától" s valami oly imádságra legyen 
kényszerítve, a mely, íme, soha de soha kritikán felül 
álló szövegre nem fog tudni szert tenni? 

A „közös" iskolai rendszer,mely az imakonfiiktus kép-

zelt veszedelmét kerülgetve egész hosszú sorát eredmé-
nyezi a legkülönfélébb lelki sérelmeknek a keresztény,még 
pedig különösen a katholikus ifjúság kárára, nem az 
az iskolai rendszer, mely az igazi keresztény ember 
tetszését megnyerhetné és birhatná. Nekünk katholiku-
soknak csak hitvallásos iskolák kellenek. Másutt min-
denütt veszélyeztetve látjuk ifjuságunk hitének épségét 
és tisztaságát. 

De ezenfelül felmerül itt az a kérdés is, vájjon 
akár iskolaszéknek, akár tanügyi osztálynak, akár 
közoktatási bizottságnak nevezzenek valamely iskolai 
hatóságot, vájjon az fel van-e jogosítva s illetékes-e az ily 
hatóság ima-szerkesztésére a kath. ifj. számára? 

Nem. A kath. anyaszentegyházban mindenki saját 
szavaival, önalkotta ima-szerkezetben mondhatja el 
imádását és könyörgését az Isten előtt — saját magán 
imájában. Közös imára formulát adni és előirni nincs 
joga csak a tanitó és kormányzó anyaszentegyháznak. 
Innen van, hogy minden ima-könyvön, még ba magán 
imádkozás szolgálatára van is szánva, rajta kell lenni 
az egyházi hatóság jóváhagyásának vagy legalább is 
engedelmének. 

íme mennyi gondolkodni és megfontolni való 
anyagot nyújt a „közös" iskola rendszere s mennyire 
szükségessé és sürgős kötelességünkké teszi nekünk 
katholikusoknak, hogy a mi templomainkkal, szent-
ségeinkkel és egész hitünkkel életszervesen összenőtt 
hitvallásos (ne nevezzük a mieinket hitfelekezetieknek) 
iskolákhoz körömszakadtáig ragaszkodjunk. A ki ez 
ellen vét, az áruló lesz és esetleg hittagadásig sülyed-
het. Mitől Isten óvjon.*) ? ? 

Róma, szept. 20. A szent Jeromosról nevezett ala-
pítvány és intézet ügye. — 

Kötelességemnek tartom, a „Religio" olvasó-kö-

*) Időközbea a „B. H." fióklapja, az „Esti Újság" közölte 
a székes fővárosi közösiskolák nyitó és záró napi imáját és annak 
abbeli sorsát is. hogy a székes fővárosi közoktatásügyi bizottság 
szombati határozata szerint — marad ngy a hogy van. A vitás 
imák szövege egyébiránt a következő : 

A reggeli imádság ez : 
„Mindenható, nagy Isten, ki mindnyájunknak szerető édes-

atyja vagy, hálát adunk tenéked, hogy minket az éjjel megtar-
tottál. Világositsd föl elménket, önts belénk szorgalmat, kitartást 
s engedelmességet, éleszd föl bennünk a szeretet tüzét, hogy 
egymást testvéri szeretettel ölelve, minden szép és jó dologban 
előbbre haladjunk, s a te véghetetlen jóságodra minél méltóbbak 
lenni törekedjünk. Amen !" 

A délutáni imádságnak ez a szövege : 
„Hálával emeljük föl szivünket te hozzád Ur Isten, min-

den jónak adója, azon javaidért, melyekben minket részesítettél. 
Áraszd mennyei áldásodat királyunkra, hazánkra, szüleinkre, ta-
nítóinkra s elüljáróinkra, ezeknek s minden élőnek adj boldog-
ságot, a holtaknak pedig örök nyugalmat. Amen !" 

Kifogásolta ezekben az imákban a ferenczvárosi iskolaszék 
a végtelen, a részesítették, az áraszd, az elő járó, a kitartás, a jónak 
adója szavakat, mint a gyermek előtt érthetetlen kifejezéseket. 
Az E. U. nagy dicsérettel említi az imák szerzőjét is, a ki nem 
más mint néhai Zichy Antal, ki nem tudom miképp lehetne büszke 
arra, hogy Krisztus Urunkénál szebb imát próbált megkom-
ponálni. 

Mi maradunk a mellett, a mit fent a főczikkelyben ki-
mondottunk. 
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zönségének tudomására adni, a mit erről a sok tekin-
tetben kényes ügyről két — fő — katholikus római lap, 
az „Osservatore Romano" és a „Voce della Veritá". 
tüzetesebb hozzászólásaikban kifejtettek. 

Az „Osservatore Romano" „L'Instituto di S. Giro-
lamo e i Dalmati" cz. vezető czikkelyében f. hó 15-én 
a következőket fejtette ki. Szórói-szóra közlöm: 

„Mig igen élénk volt a sz. Jeromos intézetre vo-
natkozólag bizonyos szabadelvű lapok által támasztott 
lárma, mi tartózkodtunk attól, hogy tüzetesen foglal-
kozzunk a kérdés érdemével, arra szorítkozván csupán, 
hogy kiemeljük, mennyire időszerűtlen némely tulélénk 
vitatkozás s mennyire észszerütlen annak a sajtónak 
eljárása, mely politikai szenvedélylyel tárgyalta azt a 
kérdést, a melynek a legnyugalmasabb szélcsendben kel-
lett volna maradnia. 

Ennek a kérdésnek valódi körvonalait kiváló lap-
társunk, a „Voce della Veritá" oly szabatosan állította 
szem elé tegnapelőtti czikkelyében, hogy igazán nem 
tudnánk valami világosabbat és kimerítőbbet hozzá-
adni. Emiatt súlyt fektetünk arra, hogy szórói-szóra 
egész terjedelmében ismételjük azt ma, ajánlva azt 
olvasóinknak figyelmébe. 

Ahhoz a tételhez, melyet laptársunk oly halma-
zával az okmányoknak és oly szigorával a logikának 
állított fel és győzött be, mi csak egyet kívánunk 
hozzá adni, és ez az, hogy szentséges atyánk XIII . 
Leo pápa „Slavorum gentem" kezdetű 1901. augusztus 
1-én kelt apostoli levelével, a melyre vonatkozólag 
igazságtalanul oly lárma keletkezett, legkevésbbé sem 
szándékozott (az ellenkezőt még csak gondolni is bűn 
lenne) bárkinek is, bármiképp, bármely jogát meg-
sérteni. 

Mielőtt a szent Jeromos intézetnek egyházi nevelő 
intézetté (Collegio Ecclesiastico) oly régóta óhajtott 
átalakításába tényleg bele fogott volna, megkövetelte, 
hogy nyilatkozatra felszólíttassék valamennyi püspök, 
a kik ez intézetnél s ennek átalakításánál a különféle 
vidékeken érdekelve vannak. 

És nem elégedve meg arzal, hogy Írásban birja, 
teljes hozzájárulását és beleegyezését valamennyinek, 
ezenfelül még élőszóval is tájékoztatást kivánt az illető 
püspökök érzelmeiről e tekintetben egy pap közvetíté-
sével, a ki teljes bizalmukat birta és Rómába éppen e 
ozélból érkezett vala. 

Tehát csak azután, hogy az illető püspökök ön-
kéntes és összhangzó megegyezéséről teljes meggyőző-
dést szerzett és csak azután, hogy a régi tervnek meg-
valósítása iránti élénk kérésökről tudomást szerzett, az 
illetékes védő nagyhatalommal folytatott köteles érteke-
zés után, határozta el a szent atya, fentemlített apos-
toli levelével, a nevezett hospitiumnak egyházi nevelő 
intézetté való átalakítását, fentartva az utóbbit egye-
dül a szlávok kizárólagos javára, a mint hogy egyedül 
ezeknek javára volt rendelve az eredeti intézmény is. 

Evvel az átalakítással soha sem gondolt a szent 
atya arra, hogy az uj intézmény jótéteményeiből kizárja 
a katholikus Dalmácziát ; sőt éppen ennek az ország-
nak 7 egyházmeg3'éje is fel van sorolva azok között, 

melyeknek joga van az uj Collegiumba papnövendéke-
ket küldeni mindenkor ugy, hogy az illetők szláv ere-
detűek, vagyis szlavón vag}* illír eredetűek legyenek, 
a mi mindegy -—- mindezt az igy átalakított intézetnek 
saját természete és eredeti jellege szerint. 

Senki sem gondolhat arra sem, hogy midőn az u j 
Collegium jótéteményeinek élvezetére egyedül a szláv 
eredetű dalmaták bocsájtatnak, ez által bármely módon 
az fejeződnék ki, hogy Dalmácziában a szláv eredetű 
és szláv nemzetiségű nép mellett nem létezik egy másik 
nemzetiség is, t. i. az olasz nép, a mely habár nem 
vehet részt az uj Collegium jótéteményeiben, mindazon-
által bizonyára bármely más népnek nem áll mögötte 
széleskörű műveltségére, tudományos és irodalmi kitű-
nőségeire, az emberi szellem kiváló alkotásaira nézve ; 
mindez azonban, a mint mindenki beláthatja, nem befo-
lyásolhatja semmi tekintetben, nem befolyásolhatja 
legcsekélyebb sulylyal sem átalakítását egy oly intézet 
czéljának, melynek már meghatározott nemzeti czélja 
van, a melynek nem szabad megváltoznia. 

Most már, véleményünk szerint világos, hogy a 
S. Girolamo degli Schiavoni ügyét ha minden oldalról 
ily tárgyilagosan és minden szenvedély nélkül tekin-
tették volna, kitűnt volna, hogy a dolog nem érdemes 
oly lármára, mint a milyen keletkezett és hog}* az a 
keserű vita, melynek egy bizonyos irányú sajtó magát 
átengedte, nem is lehetett volna sem észszerűtlenebb, 
sem oktalanabb. (Vége köv.) 

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY. 
— Egy uj lépés káté-iigybeu. A veszprémi egy-

házmegyében kebelezett següsdi alesperesi kerületnek 
papsága folyó hó 10-én tartotta őszi tanácskozmányát 
Marczaliban Addm János tomaji apát, esperes plébános 
elnöklete alatt. A korona legkimagaslóbb pontja volt a 
Jcúté kérdés" fölötti vita. Káuzli Gyula ker. tanfelügyelő 
a kérdéshez szólva örömmel jelenti, hogy a kerületi 
papság buzgósággal teljesíti az iskolai hitoktatást, de 
alkalmas tankönyv hiányában nem képes elérni a fára-
dozásának megfelelő eredményt. Egyben azt az indít-
ványt teszi, kérje fel a gyűlés az elnöklő apát urat, 
hogy az általa készített s az egyházmegyei hatóság 
által jóváhagyott katekizmust engedje át használatra 
addig is, mig ez a dolog a nagyméltóságú püspöki kar 
által rendeztetni fog országszerte. Indítványozó ismeri 
e katekizmus kittinő módszerét s tapasztalta, hogy a 
kerületben legtöbb eredményt ő nagysága ért el, ki 
maga is buzgó hitoktató. A nyert engedély alapján a 
jelenlevő papság elhatározta, hogy az Adám-fé!e kate-
kizmust kinyomatja s az egyházmegyei papságnak is 
figyelmébe ajánlja. 

I R O D A L O M . 
Don Bosco. Egy hatvannégy oldalas füzetet 

adott ki a szalézi társaság, melyben Don Bosco élete 
és működése van megírva. Don Boscoról tudja minden 
katholikus ember, hogy ki volt. A szegényeknek, a 



200 RELIGIO. LX. év f. 1901. 

gyermekeknek istápolója s mindazoknak testi lelki vi-
gasztalója, akik vigasztalásra szorulnak. A füzet rész-
letesen beszámol Bosco működéséről, többször képek-
kel illusztrálja az egyes érdekesebb részleteket. A 
füzetben egy felhivást is találunk azok számára, kik 
előrehaladottabb korban vannak s a papi pályára hi-
vatást éreznek. A füzetben minderre részletes útmuta-
tást találhat az olvasó. A füzetet, természetesen magyar 
nyelven, Turinban (Olaszország) nyomták a szalézi 
szent Ferencz nyomdában (Via Cottolengo 32.) 

Irodalmi jelentés. — „Katholikus sekrestyés," 
„Kis oltárszolga," „Szerzetes katekizmus" czimű három 
művet egyszerre adtam ki. Ezt azért tettem, hogy a 
megrendelést egyszerűsítsem és a postán valamit meg-
takaríthassak. Az első és második művem szép illusz-
trácziókkal van ellátva, s azért reméllem, hogy a ftdő 
lelkipásztorok odahatnak, miszerint környezetök : a 
kántortanítók, egyházfiak és sekrestyések az elsőnek 
birtokába jussanak. Mint egyszerű sekrestyésnek a fia 
tapasztalásból tudom, hogy ezeknek ilyen könyvre 
égető szükségük vagyon. Mint ilyen sokat is ministrál-
tam ; de mióta áldozár vagyok, ugy látom, hogy a 
második könyvecském bizony szintén elkel a ministráló 
fiuknak, mint egykor nekem is elkelt volna. Azért azt 
nagyon ajánlom a hitoktató uraknak is. E könyvecske 
alkalmas ajándékul a jó ministráns fiuknak, mert végén 
szép imák is vannak. A harmadikról csak annyit mon-
dok, hogy Rómában jelent meg, és hogy már csak 50 
példányom van belőle. Az első és harmadiknak ára á 
1 kor., a másodiknak à 50 fill. A csekély jövedelmet a 
zárdánkban lakó 6—7 gimnazista fiu eltartására és 
kiképeztetésére fordítjuk. A könyvecskék megrendel-
hetők sákrumok fejében is, de különösen hálásan fogad-
juk a pénzbeli megrendeléseket. Győr, Semmer Imre 
kármelita rendű áldozár. 

VEGYESEK. 
— Magyarország jövőjének alapjait, — melyik 

modern ember hinné ezt? — nem azok rakják le, kik 
a börzén vagy annak szolgálatában fáradoznak, hanem 
azok, kik templomokat és iskolákat alapítanak, építe-
nek. Hogyan? Hát templomokra lehet országot épí-
teni ? Sőt nem is lehet más — szegletkőre. Rég meg-
írta azt egy fensobb ihletű toll : „Nisi Dominus custo-
dierit civitatem, frustra vigilant, qui custodiunt illám". 
Hogy a jövő az ifjúságé s az ifjúság a jövőt az isko-
lában szerzett erőkkel vívhatja csak ki, arról már 
élénkebb tudattal bir társadalmunk. Azok a hirek, 
melyek templomokban és iskolákban való gyarapodá-
sát hirdetik Magyarországnak, kell hogy legörvende-
tesebb hírei legyenek minden hazafinak, minden keresz-
tény embernek. Különös lelki gyönyörrel teszünk ma 
egyszerre három ily alapításról jelentést. Kőszegről f. 
hó 19-én küldöttség járt Fehér Ipoly dr főapát urnái 
az ottani kis-gymnasiumnak főgymnasiummá kiegészí-
tése iránt. Most vasárnap iskolaszentelés volt az egri 
főmegyében Dévaványán, a hol Samassa József érsek 
úr fejedelmi ajándékul palotaszerii iskolát épített a 
róm. kath. hitközségnek, hogy az államosítás folya-

matát erős kézzel megállítsa. Az u j kath. iskolában 3 
tanterem van, két tanitólakás és egy gondnoki szoba. 
Mohi Antal győri kanonok és káptalani vikárius úr 
Lévay báró győrmegyei birtokán 40,000 koronába 
került kápolnát benedikált. 

— A szellemi mosdatásnak remeke az a nyilt 
levél, melyet Lettres d'un jésuite czim alatt intéz jó 
ideje tartó, érdekesbnél érdekesebb folytatásokban 
AValdek Rousseau franczia ministerelnökhöz. Hasonló 
megsemmisítő kritikában részesült az Augsb. Postzei-
tung tárcza-rovatában egy valakitől Hoensbroeck ex-
jezsuita, a ki annyi piszkot szórt a pápaságra. Óriás 
tudással párosult humor ezt a két, franczia és német 
herosztratusi alakot a nevetségesség aktusában szinte 
megörökítette. 

— Eucharisztikus kongresszus. Az „Eucharistia-
Társulat" a győri egyházmegyei főhatóság engedésé-
vel október 17-én Tatán értekezletet tart, melyen 
Kánter Károly apát, a társulat országos igazgatója fog 
elnökölni. 

— Keresztény állani. Még nem veszett ki az 
európai népek lelkéből a keresztény állam, mit fogalom 
és kötelesség, pedig ugyancsak jó ideje irtogatja min-
dakettőt a népek lelkéből ki a jogtudomány és a 
modern államférfiúi nem bölcseség, hanem hetvenkedés. 
Hogy a keresztény állam fogalma és kötelessége még 
nem veszett ki Európa talajából, mutatja Vilma német-
alföldi királynő trónbeszéde, a ki a férfi koronás fők 
szégyenére bátran és határozottan kijelentette volt, 
miszerint „ujabban inkább mint valaha kitűnt a szük-
sége, hogy a kormány állandóan ügyeljen arra, hogy a 
népélet alapja a kereszténység legyen." 

— A latin (olasz) népelemmel vegyített Adria-
parti, isztriai és dalmácziai szlávok erős oszlopukat 
vesztették el Sterk, Triesztben székelő capo-d;istriai 
püspökben, a ki a Fiume melletti Voloscaban született 
és a szintén német nevű Strossmayerrel és Stadlerrel 
szövetkezve Istria félszigetén már úgyszólván teljesen 
elszlávosította a szent mise liturgiáját, az apostoli 
szentszéktől kinyert engedékenység alapján. Épp 
most hozzák a lapok a gyászhírt, hogy Sterk püspök, 
mielőtt Rómába mehetett volna meghívásra, meghalt. 
Halála alkalmából beszélnek az olasz irredentizmussal 
szemben szerzett érdemeiről. A másik végletbe esett. 
Olasz nyelvű papjai és hivei szlavizálását vették zokon. 
Illiacos intra et extra követnek el hibát az emberek 
a nemzetiségi kérdésben. 

t Mély részvéttel vettük a következő gyászje-
lentést: A szatmári központi papság fájdalommal, de Isten 
szent akaratában megnyugvó lélekkel tudatja, hogy 
nagyon tisztelt és szeretett kartársa, Aihen Mátyás 
áldozópap, pápai tiszteletbeli kamarás, szentszéki taná-
csos, főgymnáziumi nyugalmazott igazgató f. hó 21-én 
déli 12 órakor életének 66., áldozópapságának 43. évé-
ben váratlanul elhunyt. A boldogultnak temetése f. hó 
23-án d. u. 3 órakor lesz a Rákóczy-utcza 34. sz. ház-
tól, az engesztelő sz. miseáldozat pedig ugyanazon 
napon reggeli 7 órakor fog a székesegyházban bemu-
tattatni. Szatmár. 1901. szeptember hó 21-én. Az örök 
világosság fényeskedjék neki! 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, szeptember 28. 26. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacnter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenclae 
<i diabor a ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per am anter imper timus." 

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

Tarta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Képviselőválasztók és képviselőjelöltek a lelkiismeret vagyis Is ten itélő széke előtt. — Az 
1848 : XIX. törvényczikk és a Karok. — Egyházi Tudósítások. R ó m a : A Szent Jeromosról nevezett alapítvány és intézet ügye. — 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. — Vegyesek 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

Képviselőválasztók és képviselőjelöltek 
a lelkiismeret 

vagyis Isten itélő széke előtt. 
A j o g országos képviselőket vá lasz tani — 

felséges jog, mer t minden vá lasz tó t a felségi 
jogok gyakor lásának részesévé teszi. 

De e j o g n a k gyakor lása egyút ta l köteles-
ség is, még pedig a hazafiúi kötelességek leg-
elseje és, az imént ér in te t t oknál fogva, leg-
felségesebbje. 

Tudva azt a józan ész .és tudomány, de 
még inkább az isteni k inyi la tkozta tás taní tá-
sából, hogy „nincs hata lom, csak az Is tentől ," *) 
tu la jdonképpen Is ten előt t té rdre borulva, hó-
doló imádságok közt vagy u tán , szóval hódoló 
istenitisztelet ál tal megt isz tu l t lelkiismerettel 
kellene csak a szavazóknak kezüke t a szava-
zó ezédulával kinyúj tani , hogy a felségi ha ta lom 
körébe mélyen belevágó szavazatuk a köz-
ügyek intézésére h ivatot t országos képviselő 
megválasz tására nézve Is ten és emberek előt t 
megálló sulylyal és ér tékkel essen a döntés 
mérlegének serpenyőjébe. 

Hajh , ettől az ideális ál lapottól szörnyű 
messze estünk. Lelki ismeret és isteni félelem 
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ugy tűnnek fel ilyenkor, min tha vá lasz tóknak és 
vá l a sz to t t aknak egyá l ta lában semmi közük sem 
volna hozzájok. Az emberek,i ly énkor j obban min t 
bármikor , megte lnek önzéssel s a lelkiismeret 
és isteni félelem a legdurvább és l egnemte lenebb 
szenvedélyeknek esnek áldozatúl . 

Tisztelet , há la és elismerés — a köznépnek 
m é g ezen felül csodála t is, — azoknak, kik az 
isteni félelem és lelkiismeret zászlójá t a józan 
Ítélet és az erkölcsi épség országos megkisér-
te tésének eme viharos nap ja iban t iszta kézzel 
f ennen lobogta t ják . 

Az é jszakamer ikai Egyesül t -Ál lamok híre-
sek arról, hogy virágzik bennök az alkotmá-
nyos élet és a polgári szabadság. 

Nos, hal l junk és f igyel jünk meg jól válasz-
tási küzdelmeink közepe t te egy amerikai katho-
likus, igen il letékes szózatot , Kenr ick Fe rencz 
P a t r i k néhai bal t imorei érsek keresz tény 
e r k ö l c s t u d o m á n y á b ó l a polgárok, liató&dgok é s 
képviselők kötelességeiről szóló t an í t á sának ide-
vágó részleteit . 

A polgárokról szóló elvek a következők : 
1. A polgárok mind azon j ogoka t gyako-

ro lha t ják , melyek őket az a lko tmány erejénél 
fogva megi l le t ik: de a jogrend megőrzendő és 
a szerete t törvényei t nem szabad elhanyagolni . 
Válasz tásoknál a közjó t kell szem előtt ta r tani , 
és szavaza to t az t mél tóra kell adni, ugy hogy 
a ki mél tóbb és aköz jó rahasznosabb ,csak előbbre 
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kell tenni. Kik közhivata lban vannak, azokról 
vak tában beszélni nem illik s nem szabad 
te t te ike t rossz lélekkel korholni : habár szabad 
mindenesetre őket vizsgálat alá vonni és róluk 
nyi lvánosan beszélni és irni, a mennyire a 
törvények megengedik, hogy helyes Í téletet 
lehessen róluk nyerni és a közjóról kel lőképen 
lehessen gondoskodni . A közhiva ta lnokokat 
külön t isztelet (observantia) illeti meg, tekin-
te t te l hivatalukra, melyet viselnek. A törvé-
nyeket szentül meg kell ta r tan i , s m a g á n tet-
szés a lapján nem szabad semmit merészelni a 
törvények tekintélye ellen. 

2. Bűn t követnek el t ehá t a közjó ellen, 
kik pénz, kegy, gyűlölség, m a g á n érdek ál tal 
veze t te tve szavaza tuka t mél ta t lanokra adják. 
Bűn t követnek el a szerete t és jog rend ellen, 
kik némelyeknek t i tkos vétkeit , melyek mások-
nak nincsenek kárá ra , lapokban, vagy beszé-
deikben avagy beszélgetéseikben, hogy őket 
valamely hivatal tól elriasszák, közhirré teszik. 
Bűnösök azok is, kik lelkiismeretök Ítéletével 
el lentétben a ha tóságok te t te i t gyalázzák, 
hogy őket gyűlöletesekké tegyék. A legsúlyo-
sabb bűn t követik el azok, kik az élethalál 
felet t i rendelkezés j o g á t bitorolva, az itéletho-
zásban semmi, vagy hin fo rmá t követnek. 
(Lynchelés.) 

3. A haza és polgár társak érdekeinek 
ápolása főtő dolog: m e r t Aquinói sz. T a m á s 
mondása szerint vIsten után az ember főleg 
(maxime) a szülők és a haza lekötelezet t je . 

A haza t iszteletében és gondozásában 
(in cultu) bennér te t ik minden polgár társ és 
a haza minden b a r á t j á n a k t isztelete és szere-
te te (cultus.)"2) Kötelesek vagyunk t ehá t az 
állam fen ta r t á sá ra szükséges t e rheke t (libenti 
animo), kinek-kinek mél tányos a ránya szerint, 
szívesen viselni ; a jogos ha tóság parancsára , 
a haza védelme, vagy jogsérelmeinek meg-
tor lása vége t t ka tona i kötelességeket teljesí-
teni : a haza t i tkos ellenségeit és árulóit fel-
je lenteni : szóval mindent megtenni , a mi a 
közjóra szükséges. 

A hatóságokról szóló elvek a következők : 
1. Közhivata l t nem szabad hajhászni an-

nak, ki a tö rvényeke t nem eléggé ismeri. A 
hivatal t haszonból vagy népszerüség-lesésből, 
a közjó e lhanyagolásával nem szabad viselni ; 

*) Summa theol. 2. II. q. 101. a. 1. 

hanem mindenek fe le t t a közjót kell keresni, 
igazságosan és mél tányosan kell eljárni, még 
hogyha ebből gyűlölködés vagy m á s kár szár-
maznék is 

2. A ki magasabb t. i. kormányzó vagy 
elnöki h ivata l t visel, az anná l nagyobb igye-
kezet te l köteles mindenki j avá ra törekedni, 
minél magasabb ál lásban van. Tar tozik a köz-
hivata lokat a polgároknak képesültségök és a 
közjó és ál lam körül szerzet t érdemeik szerint 
kiosztani, minden pártszel lem mellőzésével.. 
Törvényt elfogadni vagy visszavetni tar tozik, 
komoly Ítélete szerint, a közjót t a r t va szeme 
előt t Vétkezik, lia a törvény végre-
ha j tásáva l n e m törődik, ha a közbékét és, 
r ende t nem őrzi, lia a közkincs tár t megkáro-
sítani engedi, csalárd emberekre bízva a köz-
pénz t 

A törvényhozókról szóló elvek a köve tkezők: 
1. A törvényhozónak a közügyekben já r -

t a snak kell lenni, s mindenek felet t a kö-zjóra 
kell törekednie, azu tán azokére, kik megválasz-
to t t ák Bűn t követnek el, kik a köz-
pénz t haszonta lanul tékozol ják el és azokat , 
mikből a k ö z é r d e k e k nagy haszna van, elha-
nyagol ják. Azok is b ű n t követnek el, kik pár t -
érdekből szán tszándékkal elhanyagolják a, 
közérdeket , kik az időt haszonta lan feleselés-
sel töl t ik el, a közpénz tá r káráva l ; kik szava-
z a t u k a t vagy ju ta lom reményében vagy vala-
mely más hasznot ha j tó kikötéssel ad ják le ; 
azok is, kik a törvények a lkotásánál vagy 
re fo rmjáná l azon vannak , hogy sa já t érdekeik-
nek ha j t s anak hasznot mások megkárosí tásá-
val . . . 

2. Katholikus vallású törvényhozóknak nem sza-
bad szavazatukkal semmit sem helyeselni, a mi az 
Egyház tanításával ellenkezik, p. o. hogy házasság-
törés mia t t házasságbontás lehetséges a köte-
lékre nézve. Nem szabad helyeselniök az eret-
nekségeket sem, vag}7 a h i tközönyt és vallási 
közömbösséget (felekezetnélküliséget), avagy 
az ere tnek prédiká torok bitorolt lelki szolgá-
l a t á t (vel baere t icorum praeconum usurpa tum 
ministerium.) Avval nem vétkeznek, ha segít-
séget nyú j t anak oly. törvények hozására, me-
lyeknek czélja valamennj ' i polgár a lkotmányos 
jogának biztosítása. 

8. Kik szavaza tukér t á r t keresnek vagy 
fogadnak el, bármely lepel alat t , bűnt követ-
nek el az igazságosság el len; mer t a dolog 
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n e m eladó, — minélfogva kár tér í tés re kötele-
sek. Ugyanez áll bármely tes tü le t tagjairól , 
kik a szavaza tokat á rnba bocsáj t ják . *) 

Ebből áz amerikai viszonyok köz t kelt 
katholikus szózatból ná lnnk is tanulha tn i . 

Világosan ki tűnik belőle különösen az, 
hogy a választásban, illetve megvá lasz ta tásban 
fáradozó embereknek Magyaro r szágbanmely ik 
csoportosulása felel meg a kathol ikus törvényho-
zóról imént fe l tün te te t t eszménynek, illetve mu-
lasz tha ta t l an kötelességnek. 

Az 1848: XIX. törvéüyczikk és a Karok. 
— Beszéd, melylyel a budapesti kir. magyar tudományegye-
tem rectori székét az 1901—1902. tanévi beiktatási ünne-
pélyen 1901. évi szeptember hó 15-én elfoglalta Dr Vécsey 

Tamás. R. M. 
(Folytatás.) 

Az 1848: XIX. t.-czikk érintetlenül hagyja az 
egyetemnek királyi adományokon nyugvó földesúri 
vagyonjogait és kiváltságokon nyugvó közjogi állását. *) 

1848. április 7-én Bécsben kelt a kegyelmes ki-
rályi levél, a ministerek kinevezéséről, mely szerint 
báró Eötvös Józsefet „vallás- és nevelésűgyi" ministerévé 
nevezte ki V. Ferdinánd. *) Az 1848 : III. t.-cz. 14. §. 
ej pontja azonban: vallás- és közoktatási ministert említ. 
Az 1848 : XIX. t.-czikk 1. §-a, valamint az eredeti 
javaslat szövege is csupán csak „közoktatási" ministert 
ismer. Látszik a szövegezések kellő ellenőrzésének 
hiánya. Irányadó mégis csak az 1848 : III. t.-cz. 14. §. 
ej pontja maradt quo nomine et hodie utimur. 

Az 1848-iki törvényhozás a XII . táblához hason-
lítható lapidáris tömörséggel beszél. Az 1848 : XIX. 
t.-czikk, számunkra igazi magna charta libertatis, kevés 
szóval sokat végzett, törölt és teremtett. 

Az oktatási ós tanulási szabadságot inaugurálja. 
Ezzel a tudományt tette szabaddá, függetlenné. 

Az Egyetemet közvetlenül a közoktatási minister 
hatósága alá helyezi. Ezzel az Egyetemet tette sza-
baddá, függetlenné. 

A mai kor gyermeke nem is sejti, mit nyert 
ezzel az Egyetem ; emanczipáltatott az önállóságunk 

*) Theol. mor. 1. köt. 265—267. 1. 
Egyetemünk több mint „országos" valóban „birodalmi" 

vagy a mint akkor mondták „úlladalmi* egyetem. Az egyetemnek 
több mint országos, igazán birodalmi jellegét tüntet i fel Mária 
Terézia privilégiuma, továbbá Mária Teréziától kapott egyetemi 
czimerünk s nagy pecsétünk is, mely a szent korona alatt az 
1777-ben ide tartozó minden ország, u. m. Horvát-Dalmát-Tót-
országok, Gaüczia, Lodomeria, Ráma, Szerbia, Bolgár és Kun-
országok czimereit egyesíti. A szívpaizs felső vörös mezején az 
anyaország czimeréből, a koronával és patriarchal kettős kereszt-
tel tetézett hármas halom felett Mária Terézia királynő nevének 
kezdő aranyos betűi M. T. ragyognak elő. Alsó kék mezején a 
régibb budai egyetem czimere látható, fekete kötésű s aranyos 
szegélyű könyvet tartó arany öltönyü kar, a Duna ezüstös 
folyama fölött. — Pauler. Az egyetem története. 126. 1. 

2) 1SÍ7/48. Országgyűlési Irományok. 233. sz. 

rovására atyáskodó bécsi hatalom alól, ha szabad úgy 
mondanom : nagykorusíttatott. 

Megszűnt a bécsi Studien-Hof-Commission beavat-
kozása. Megszűnt a magyar-ellenes bécsi hatalomtól 
való függés a tanszékek betöltése és a tankönyvek 
tekintetében, mely hatalom pl. a Frank könyvének 
magyar fordítását sokáig nem engedélyezte, a mely 
hatalom befolyása következtében a Hungarica Univer-
sitason nem lehetett a tudomány magyar, se nyelvére, 
se szellemére nézve. 

Megszűntek a recitatiók és a félévi kónyszervizs-
gák s lenyűgöző egyéb korlátozások. 

íme, milyen szégyenletes állapotoknak vetett vé-
get az a XIX-ik törvény czikk, pedig olyan rövid, 
mintha a decemvirek fogalmazták volna. 

Le sem irható, mennyire örvendetes esemény volt, 
hogy elfoglalta helyét a magyar Egyetemen a magyar 
nyelv és nemzeti szellem. Dicső volt az 1848-ik év 
tavasza, meghozta a nemzeti aspiratiok megtestesülését. 
Hazánkat aranysugaraival remény ragyogta körül. 
Mindent rózsaszínben látott a hiszékeny hazafiság. 
Csak az aggódó Wenzel jegyezte napról-napra a dél-
szláv mozgalmak sötét jeleit s csak Széchenyit nem káp-
ráztatta semmi illusio, ő nem volt optimista. 

Eötvös se vélte, hogy csodákat fog tehetni, midőn 
idealismusának magaslatáról a szabadságnak, az okta-
tási és tanulási szabadságnak éltető levegőjét bocsátá 
be az Egyetembe. Bizottságilag elkészült, de királyi 
jóváhagyást nem nyert. „A Magyar Egyetem alapsza-
bályai" czimü tervezet, melynek 1. §-a szerint „az 
Egyetem oly álladalmi intézet, melyben a tanulóifjúság 
a tudományok mélyébe avattatik. A 2. §-a szerint az 
Egyetem körében „semminemű vallás vagy felekezeti 
előnyöknek helye nincs." 

Eötvös a rendi korszak egyetemének szervezeté-
ből sokat volt kénytelen a történelemnek adni át, 
hogy élvezhető legyen a X I X . század uralkodó eszméi 
körébe tartozó tanszabadság, mely nélkül nagygyá s 
dicsővé nem fejlődhetett volna Egyetemünk soha. -

De midőn hódolattal elismerem az újnak jogát 
szemben a régivel, nem habozom hangsúlyozni, hogy 
a multakból örökölt jó traditiok s helyes observantiák 
iránti kegyelet ápolandó, mert abban rejlik záloga 
annak a tiszteletnek, melylyel az uj intézmények iránt 
viseltetni készek leszünk. Az uj intézményeket pedig 
korszerűen fejleszteni s elveikből a következményeket 
levonni kell. Ez fájdalom az 1848: XIX. törvónyczik-
kel 1848-ban meg nem történhetett, ugyanis az 1848-
iki remek tavaszt zavargós nyár s ezt fegyveres ősz 
követte, melynek kezdetén Eötvös kénytelen volt bú-
csút mondani az Egyetemnek és mint Széchenyi, a 
hazának is. 

Zord idők következtek. De a tanszabadságot, 
legyünk bátrak ezt az igazságot Toldyval kimondani, 
se Geringer, se Thun nem bántotta, csakhogy felfüg-
gesztették egyetemi autonómiánkat s ismét ugy füg-
gött Bécstől a mi egyetemünk, akár a csernoviczi. 

Az 1861-iki reménysugár után, midőn az ország-
tárói értekezleten a tanszabadságot Wenzel védelmezte 
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m eg, türelemmel bevártuk a koronázás napját, mely az 
Ő Felsége által jelzett boldog korszakot megnyitotta. 
Az 1848-ban kimondott függetlenség megvalósult. 
Eötvös újra vezeti és fejleszti az Egyetemet. Az adót 
fizető nemzet, milliókra menő áldozatkészségével olyan 
lendületet adott és ad az 1848 : XIX. törvényczikkben 
szentesített tanszabadság alapján működő Egyetem ha-
ladásának, melyre tekinteni valóban lélekemelő. 

II. Az 1848: XIX. törvényczililc hatása. 
Legyen szabad néhány adattal illustrálni az 1848 

XIX. törvényczikk következtében beállott haladását 
Egyetemünknek. 

1. Az Egyetem budgetje: 
1851-ben . . . . 196.238 frt. 
1861-ben . . . . 222.542 „ 
1871-ben . . . . 352.059 „ 
1881-ben . . . . 462.209 r 

1891-ben . . . . 712.727 „ 
Aost 1901-ben . . . . 1,232.170 „ 
2. A dotatio emelkedésével az Egyetem meg-

növekedett, átalakult, tért hódított. Megszaporodtak 
azok, a kik a magyar tudományosságnak és a lelkes 
ifjúságnak szentelik erejöket, életöket. 

A tanszékek száma volt az egész Egyetemen : 
1861-ben 51, 
1871-ben 69, 
1881-ben 77, 
1891-ben 88, 
1901-ben 107. 

A rendes tanszékek képviselőin felül még rend-
kívüli- és magántanárok előadásai állnak a tanulni 
vágyók rendelkezésére. 

Ugy, hogy a hirdetett collegium ok száma volt : 
1861-ben 111, 
1871-ben 192 
1881-ben 288, 
1891-ben 326, 
1901-ben. / 387, 

3. Karöltve jár t a haladással a hallgatók számá-
nak emelkedése : 

1861-ben 1.313, 
1871-ben 2.375, 
1881-ben 2.979, 
1891-ben 3.550, 
1900/l-ben . . . . . . 5.661 

hallgató iratkozott be, mindig az első félévi létszámot 
véve. 

Ezek a nagy számok mutatják azt is, hog}' milyen 
jelentékeny intézmény a Magyar Tudomány-Egyetem. 
Xem vénül, sőt ellenkezőleg örök ifjú a szelleme. A 
nemzettel együtt folyvást megújul, mert a nemzettel 
halad. Tudománynyal táplálja a haza reménységét. Nél-
külözhetlen tényező az állam életében. 

Az Egyetemtől Széchenyi korszakot alkotó hatása 
következtében megköveteljük, hogy a magyar szellemi 
felsőbbség kivívásában s elismertetésében buzgó részt 
vegyen. Eötvös második ministersége óta engedik a 

viszonyok, hogy az Akadémiával kezet fogva dolgoz-
zék az Egyetem az önnálló magyar nemzeti tudomá-
nyosság terjesztésén és előbbrevitelén. 

De e mellett az Egyetemtől még azt is követeli 
a nemzet, hog}' a hit és jog, az egészség és felsőbb 
oktatás gyakorlati szolgálatához adja meg az előkészítő 
mesterleveleket. Az Egyetem qualifikáljon is. 

íme a kettős feladat. Közölni a kész ismereteket, 
kutatni újakat. Tanítani a tudomány készleteinek rend-
szerét, s a kutatásnak módszerét. Megismertetni mindazt 
quae tradita fuerant és megadni a módszert a további 
buvárlatra, mert az egyetemi tanár nem fog in his 
quae tradita fuerant perseverare, hanem feladatául tekinti 
ingenii qualitate et fiducia doctrinae plurima innovare.a) 

Jogos követelménynek tartom, hogy a tanár írjon 
is, de nagy tévedés azt hinni, hogy a holt betű pótol-
hatja az élő szót, hogy a könyv pótolja az előadást. 
A tanár és a hallgató személyi kölcsönös egymásra-hatá-
sát legkevésbbé sem pótolhatja az irás. 

Az előadás ma kevésbbé oratio ex cathedra és 
ékes affirmatio, hanem inkább fejtegetés, következtetés, 
felébresztése a gondolkodásnak, együtt-okoskodásnak. 
Az igazság közös keresésének és megtalálásának művé-
szete. 

Jobb tanítványainkat önálló gondolkodásra és fel-
dolgozásra képesítjük, nekik nemcsak hirdetjük a kész 
tudományt, hanem beható útbaigazításokkal, pályakér-
désekkel buzdítjuk őket, hogy ha tehetségesek, előbbre 
vigyék a tudományt. 

Az ilyenek számára valók az Egyetem palotái és 
pavillonai, Budapest ékességei. Szép, czélszerű, teljes 
berendezésű telepek várják a demonstrativ szakok mű-
velőit. Könyvtári olvasószobák, amphitheatralis tanter-
mek, laboratoriumok az experimentáláshoz, seminariumi 
helyiségek felszerelve oly apparatusokkal, melyekről a 
koronázás előtti Egyetemen sejtelme se volt senkinek, 
hívogatják a választottakat. 

Nemcsak tudományos előadást kell hallani s elő-
adási képességet kell látni az ifjúságnak, hanem e mel-
lett nemes érzést és ideális gondolkodást is kell tanulni 
az Egyetemen. Az előadást úgy a hogy, el lehet olvasni 
gyorsírói jegyzetből, de a példát látni kell. A valódi 
mester szivét és életét szenteli szakmájának. Ennek 
látása vonzza, ez bilincseli le a succrescentiát. 

Ezért hagyjuk magunkhoz közeledni a jelesebb 
tanítványokat. Ezért nem vagyunk megközelíthetetlenek 
a jobbaknak. Ezért nem találkoznak zárkozottsággal, 
mások mint a „stréberek" és a szédelgők. 

Ne csak a tanszék legyen környezve lelkes hallga-
tókkal az előadás alatt, hanem a tanár szivéhez közeled-
jék, ragaszkodjék az érdeklődő, buzgó tanítvány min-
denkorra. A tanfolyam bevégzése és a diploma meg-
szerzése után is maradjon meg a szellemi kapocs. 
Maradjanak hívek az egyetemhez s a választott 
szaktudományhoz. Ez a hűség lesz az az aranyszál, 
mely összefűzi a mestert a távozó, az élet küzdőterére 
lépő tanítványokkal. 

3) Dig. 1. 2. 2. §. 47. 
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Igy be fog világítani az Egyetem tudományos 
szelleme a gyakorlati élet mezejére. Igy lesz a magyar 
tudományosság képviselőiből hatalmas összetartó testü-
let. A tanár s tanítványai közti viszony melegsége 
jutalma lesz a tanárnak, talizmánja lesz az Egyetem 
nagykorú fiainak, kiknek collectiv iránya a nemzeti 
művelődés javára fog szolgálni. 

III. Az 1848: XIX. t.-czikk magyarázata. 

A tanszabadságot biztosító 1848-iki XIX. t.-czikk, 
melynek alapján az Egyetem tudományossá s hatal-
massá lett, a folyó évi májusban olyan magyarázat 
világításába helyeztetett, mely örökre emlékezetes 
marad. 

A XIX. t.-czikk szövege s a Főrendiház üzenete4) 
a tanszabadságnak csak azt az elvét emeli ki, miszerint 
a tanulóknak szabad választásukra bizassék, mely tant 
s melyik tanártól kívánják hallgatni s hogy a rendes 
tanárokon kivül más jeles egyéneknek is megengedtessék 
az oktatás. 

Ez azonban nem meríti ki a XIX. t.-czikkben 
szentesített tanszabadság fogalmát, melynek köréről 
sokáig nem tárgyaltunk, mert benne zavartalanul éltünk, 
s azt senki vita tárgyává nem tette. A tanulási szabad-
ságot ugyan bizonyos vizsgák 1855 óta határozott 
mederbe szorították, de az oktatási szabadság érintetlen 
maradt. Nem is volt azt kitől féltenünk a koronázás 
óta, hisz a koronázási hitlevél és eskü főleg a szabad-
ságok biztosítéka. 

Hogy a koronás király ministere, a magyar állam-
hatalom illetékes letéteményese mily tisztelettel visel-
tetik az oktatási szabadság iránt, annak emlékezetes 
manifestatiója történt az 1901. május 7-iki ülésén a 
Képviselőháznak. 

Az assentatio hibájába talán nem esem, ha ke-
zemben, egykori collegám, a mostani vallás- és köz-
oktatásügyi minister úr ő nagyméltósága előtt, meg-
hajol az Egyetem lobogója, üdvözölve az államférfiut, 
a ki nálunk az oktatási szabadságnak, vagyis a kritikai 
gondolatközlés szabadságának legtekintélyesebb com-
mentátora. 

A parlamenti fényes sikerek hódító fegyverével, 
az ékesszólás varázsigéivel védte ministerünk a tan-
szabadságot az idézett emlékezetes ülésen. Ragyogó 
apológiájában kijelentette a felelős minister, hogy raz 
állam, a maga hivatalos hatalmát nem használja a tanítási 
szabadság elnyomására, a kutatási és gondolatközlési sza-
badság kor látozására ". 

Az oceasio legis és a ratio legis igen különböző s 
egymástól független. Az idézett ministeri nyilatkozat 
tétele alkalmából is megkülönböztetendő az occasio és 
a ratio. A kérdéses nyilatkozat occasioját lehet politi-
kailag kiszínezni. En ezt nem teszem. Ez a hely, a 
hol állok, nem tehető a napi politika fórumává. 

Megengedem, sőt hiszem, hogy a magyar journa-
listikának és publicistikának távolról se volt szándé-
kában a gondolatközlési szabadság elnyomása. A Kép-
viselőházban se akarta senki se a gondolatközlés 

jogának elvi korlátozását. Nálunk senki se tagadta, 
hogy a tudományos kritika elvontan mindent ítélőszéke 
elébe idézhet. A lelkiismeretes meggyőződés, az egyéni 
vélemény közlése a kathedrának szent joga. Az okta-
tási szabadság értékes eszköze a művelődésnek, elko-
bozhatatlan levegője a tudósnak. 

A képviselőházi oceasio menjen feledékenységbe. 
A ratio, mely a ministert vezette, a szabadság tisztelete 
és oltalmazása, feledhetetlen marad. Reipublicae causa 
sponsio volt, midőn jelezte „mindig élénken érzett abbeli 
kötelességét, hogy minden támadást kész visszaverni, mely a 
tanítási szabadság ellen netalán intéztetnék". 

Büszkeséggel gondolok s nyugodtan nézek a taní-
tási szabadság szent ügyére. Tudom, hogy Magyar-
országon a tudományos meggyőződésért, még lia az 
netalán téves lenne is, egyetlen tudós se fog többé 
Kreil Antalnak a bölcsészet tanárának, vagy a genialis 
és ékesszóló Koppy Károlynak a történelem tanárának 
sorsára jutni, kiket 1795-ben hivatalból nyugdíjaztak s 
az egyetem székhelyéről kitiltottak, noha még 1790-ben 
a király legfelsőbb rosszalását jelentette ki Pozsony-
vármegyének, hogy Kreilt (den allgemein bekannten 
und geschickten Lehrer) alaptalanul vádolta. Koppy a 
Cmt?/-család kérdésében tett ártatlan állításért üldöz-
tetett. 

Egyetemünkön, mutatis mutandis, immár épp oly 
sérthetetlen a szólásszabadság, mint a Házban. A gon-
dolatközlést immunitás védi az egyetemen épp ugy, 
mint a parlamentben, azért biztosítá a minister ünne-
pélyesen a Házat s általa az országot, hogy rlelkiisme-
retességgel, aggódó gondoskodással és teljes erővel s hata-
lommal őrzi meg a maga egészében és teljességében a sza-
badságok legnemesbikét : a tanszabadságot 

Ezt a kijelentést, az 1848: XIX. t.-czikknek ezt 
a kiterjesztő magyarázatát helyeselte a Ház. Tudom, 
hogy a végrehajtó-hatalom nyilatkozata nem törvény, 
de azt is tudom, hogy a fentebb idézett magyarázat a 
törvényt hiven értelmezi, inveterata consuetudo fogja 
azt körülvértezni, sőt már ma is irányadó és közköte-
lező kijelentés, mert az 1848 : XIX . t.-czikk 3. §-a 
szószerint azt mondja, hogy „az oktatási és tanulási 
szabadság elvének az egyetemnéli alkalmazása a közok-
tatásügyi ministerre bizatik". A tanszabadság elvének 
alkalmazását a törvény a ministerre bizta. A minister 
a törvény hamisítlan értelmében, igazi szabadelviiség-
gel, illetékesen nyilatkozott törvényi megbízatása tár-
gyában, nyilatkozata tehát közel jár ahhoz, hogy legis 
vicém obtinet, legis vigorem habet mint a glossa 
ordinaria. 

Az Egyetem évkönyvébe jegyzem be ezt a neve-
zetes glossát, mely megvilágítja, hogy mityen kincs 
rejlik s milyen szabadságvédő hatalom és erő foglalta-
tik az 1848 : XIX. t.-czikkben, melyet most ismerek 
a maga teljességében, mert scire leges non hoc est verba, 
earum Ten ere, sed vim ac potestatem.5) Hiszem, sőt tudom, 
hogy adandó alkalommal bíróságaink igazolni fogják: 
quidquid agnoscit glossa, agnoscit curia. 

4) Lásd fentebb. 5) Celsus Dig. 1. 3. 17. 
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Virchow, a világhírű tudós, egynegyed század 
előtt a tudomány szabadságát Németországban talán 
még félthette, félthettük mink is valaha. De most mái-
nem félthetjük, mert a vizsgálódás eredményének köz-
lését a tudományos rostrumok előtt minden korlátozás 
vagy éppen üldözés ellen védi az 1848 : XIX. törvény-
czikk s annak felvilágosult értelmezése. 

Egészen más kérdés, hogy kötelező kényszer-
vizsgákon a tanulóktól szükséges-e követelni a még 
folyamatban levő vizsgálódások s egyéni sejtelmek be-
tanulását. 

Erre mondja Virchow, hogy mérsékeljük magun-
kat, maradjunk a vizsgákon a már constatált s bebi-
zonyított igazságok követelésénél.6) 

A tanárnak bölcs belátásától függ, hogy a mit 
ő mint tudós sejt vagy jósol, előadja-e a kezdőknek. 
Az elvont tudomány szempontjából nyereség lehet va-
lamely vizsgálódás, még mielőtt az könnyen érthetővé 
s a nyilvános examinálásra alkalmassá vált volna. 
Lehet az is; hogy a tudós az ő kutatásainak eredmé-
nyét a tanszékről hirdethetőnek tart ja már most, holott 
azt az állam, a pálya kezdetén követelt vizsgálatokon, 
paedagogiai s didaktikai okból nem tart ja szükségesnek 
kérdeztetni. • 

A jogbölcsészet nem-kérdezése iránti rendeletnek 
a mely tudomány különben sehol se tárgya az alap-
vizsgáknak, más értelmet tulajdonítani nem fogunk, 
nem engedünk. Legkevésbbé se foglalok állást a jog 
és állam fölötti kritikai bölcselkedés és egész a prae-
historikus előzményekig beható történeti megvilágítás 
ellen, mert régen megtanultam, hogy a jogtudomány-
nak két szeme van. A bölcsészet és a történelem. *) 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, szept. 20. A szent Jeromosról nevezett ala-

pítvány és intézet Ugye. — (Vége.) 
A „Voce della Veritá" czikke a sz. Jeromosról 

nevezett Collegium ügyében a következő : 
Egész története a szent Jeromosról nevezett inté-

zetnek, a leghitelesebb kútfőkből merítve, napnál 
világosabban bizonyítja, hogy az említett intézetet 

6) Virchow szerint wir an dem Punkte angekommen sind, 
wo wir uns die besondere Aufgabe stellen müssen durch unsere 
Mässigung, durch einen gewissen Verzicht auf Liebhabereien und 
persönliche Meinungen es möglich zu machen, dass die günstige 
Stimmung der Nation, die wir besitzen, nicht umschlage. Wir 
sind in der T h a t in Gefahr, durch j e weite Benützung der Frei-
heit, welche uns die jetzigen Zustände darbieten, die Zukuf t zu 
gefährden. Die Freiheit der Wissenschaft im modemen Staat. 
Rede von Rudolf Virchow. Berlin, 1877. 7-ik lap. 

*) Szabad legyen mindezekhez csak azt az egy észrevételt 
fűzni, hogy, akárhogy forgat juk a dolgot, a tanszabadság, bizony, 
soha sem lehet korlátlan, hanem annak, mint Virchow is mondá, 
mérsékeltnek kell lennie. A minister szava nem az utolsó szó. És 
hogyha igaz az, miszerint a bölcsészet szeme a jogtudománynak : 
akkor a jogbölcsészettel való eljárás mostoha eljárás, támadás 
a jogtudomány szeme ellen. Egy tanárnak lanszabadság czimén 
elkövetett meggondolatlanságaiért a jogtudomány szemén állnak 
bosszút. Szerk. 

1453-ban V. Miklós pápa alapította és" utóbb V. 
Sixtus pápa bővítette — kizárólag a katholikus délszlávok 
javára és azért kezdet óta a szlávok szent Jeromos 
intézete vagy hospitiuma volt a neve, vagyis hogy 
azoké a katholikusoké, kik Szlavóniából valók. 

Viták folytak a fölött, és pedig több izben, hogy 
tulajdonképpen kik azok a katholikus délszlávok, kik-
nek joguk van az intézethez, és a vitát eldöntötte a 
S. Rota 1655-ben, hogy azok a szlávok, kik Dalmácziá-
ban, Horvátországban, Istriában, Boszniában, Hercze-
govinában laknak. Azt soha senki kétségbe nem vonta, 
hogy az intézet egyesegyedül a szlávoké, és hogy hozzá 
semmi más fajú népeknek, sem az olaszoknak, sem a 
németeknek, semmi joguk sincsen. 

Csak most akarták feltámasztani azt a kérdést, 
mely a mult századokban egészen ismeretlen volt, ha 
vájjon Dalmáczia olasz ajkú lakosainak van-e joguk 
ez intézethez vagy nincs, hasonlóan a szláv eredetű 
dalmatákhoz, ha katholikusok ? Már maga ennek az uj, 
minden történeti előzménynyel ellenkező igénytámasz-
tásnak újsága világosan mutatja ürességét. 

Azok az okmányok, melyek az imént előadotta-
kat teljes világosságba helyezik, megolvashatok abban 
a füzetben, melyet Cerncic János dr, a szent Jeromos 
congregatio egykori íőpresbytere 1886-ban Zágrábban 
kiadott eme czim alat t : Imena tovjenin i I l l i runasem 
gostinjcu u Rimu. 

Az intézetnek papnevelővé való átalakítása, mely 
régóta óhaj tárgya és már VI. Pius által kezdemé-
nyezve volt, jelenleg már szerencsésen be van fejezve, 
kérésére valamennyi püspöknek, kik érdekelve vannak, 
XIII . Leo pápa által „Slavorum gentem" kezdetű 
apostoli levelével, mely 1901. aug. 1-én kelt, s melyet 
az illetékes vidékek egész püspöki kara nagy tetszés-
sel fogadott. Világos, hogy valamint a régi intézmény 
kizárólagosan a fent említett országok kath. szlávjai-
nak javára volt alapítva: ugy most az igazságosság 
követelése szerint kell hogy mint papnevelő is, az 
olaszok vagy németek kizárásával, egyedül az illető 
országokból származó szlávok részére álljon nyitva. 

Az apostoli levélben adott hivatalos neve a pap-
nevelőnek „Collegium Hieronymianum". Az ellenesek 
utalnak az lllyricum szóra és azt panaszolják, miért 
mondta ezt a „Collegium Hieronymianumu-ot az apos-
toli levél pro croatica gente, s miért nem pro illyrica 
alapító ttnak.u 

Nem tagadjuk, hogy a pápa élhetett volna ezzel 
a kifejezéssel i s : „pro Illyrica gente." De mi hasznuk 

-volna belőle az olasz dalmatáknak? Olvassák el Fac-
ciolati classicus dictionáriuma „Illyria" czikkét; abban 
megtalálják, hogy „Illyria" annyit jelent, mint Schia-
vonia, „idest regio ampla post sinum Adriaticum inter 
Tergestum in confinio Italiae et Macedoniam, com-
plectens Liburniam et Dalmatiam. Alii ampliores, alii 
angustiores ei terminos statuunt". Ugyanazon szótár 
alább az „Illyrica faciesu-t igy fordítja olaszra : „appa-
renza da Schiavoneu. 

Ezzel a kifejezéssel „pro Illyrica gente" nem ke-
vésbé jelezte volna a Collegium kizárólagos szláv jel-



II. Félév. '20. sz. RELIGIO. 207 

legét s ha igy fejezte volna is ki magát a pápa a „pro 
croatica gente" helyett, az olasz dalmaták azért nem 
dicsekedhetnének több vagy nagyobb joggal az in-
tézethez. 

Azt mondjuk, hogy eltekintve mindentől, a pápa 
használhatta volna ezt a kifejezést „pro gente Illyrica"; 
de az adott körülmények közt vájjon helyén lett 
volna-e ez az eljárás? Ugyan miért éljen a pápa a hu-
szadik században egy elavult névvel, a mely sehol, 
még a hivatalos statisztikákban se használatos ma-
napság ? Ki nevezne ma egy olaszok számára emelt in-
tézetet Collegium Ausonicum-nak, egy magyar collegiu-
mot Pannonicum-nak, azért, mert Olaszországot régente 
Ausonidnale, Magyarországot pedig Pannóniának nevezték ? 

A pápa az osztrák-magyar monarchia hivatalos 
statisztikája nyelvéhez tartotta magát. Nyissa fel akárki 
a folyó 1901. évi gothai almanachot s hiába keres a 
monarchia népei közt olyat, a melyet „Illyriai"-nak 
neveznének. De igenis a 688-ik lapon olvashatja, hogy 
Dalmáczia és Istria szláv népei horvátoknak és szer-
beknek neveztetnek, a minthogy horvátoknak és szer-
beknek neveztetnek Horvátország és Szlavónia lakói, 
mely tartományok Magyarország részei. 

Ismeretes mindenki előtt, hogy horvátok és szer-
bek közt nincs más különbség, mint a vallásé : mig a 
horvátok katholikusok, a szerbek schismatikusok. 
Hogyha ez utóbbiak a kath. vallásra visszatérnek, két-
ségtelen, hogy nekik is lesz joguk a sz. Jeromos-inté-
zethez, mert hiszen ők is szlávok s a fentnevezett 
országokban laknak. 

A vége a czikknek ez: Megjegyezhetnők itt még 
azt, hogy a pápa a Collegiumot, Hieronymianum he-
lyett, egyenesen Croaticumnak is nevezhette volna, s 
ezzel az eljárással teljesen az ilynemű intézetek elne-
vezésének szokásához tartotta volna magát. Utal a 
lengyel, cseh, rutén Collegiumok elnevezésére. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
47/1901. szám. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Budapesten, a magyarországi latin és görög szer-
tartású róm. kath. tanitók segély-alapja központi bizottságá-
nak 1901. évi aug. hó 24-én tartott XVII. közgyűléséről. 

I. A gyűlést az egyetemi templomban 9 órakor 
tartott szent mise előzte meg, melyen a bizottság tag-
jai testületileg vettek részt. 

II. Jelen voltak : 
a) A bizottság elnöke : Dr Walter Gyula pápai 

praelatus, esztergom-főszékesegyházi apát-kanonok, fő-
tanfelügyelő ; 

b) Az alap vagyonát kezelő egri főkáptalan kép-
viselője, Begovcsevich Róbert v. püspök, egri kanonok ; 

c) A nagyméltóságú püspöki kar képviseletében : 
Vézinger Károly pápai praelatus, esztergom-főszékes-
egyházi apát-kanonok és Kászonyi Alajos nagyszebeni 
káplán. 

d) Az alap tagjainak képviselői gyanánt: Petrovácz 
József a kalocsai tanitónőképezde igazgatója (Kalocsa 
főegyházmegye), Fodor József kanonok s főtanfelügyelő 
(Kassa egy hm.), Székely Lajos gyulai tanitó (Nagyvá-
rad 1. sz. egyhm.), Kelecsényi Antal mocsonoki k. tanitó 

(Nyitra egyhm.), Erdélyi Imre szatmári tanitóképző-
intézeti tanár (Szatmár egyhm.), Laszczik Gyula elő-
szállási tanitó (Székesfehérvár egyhm.), Gubicza Lajos 
veszprémi tanitó (Veszprém egyhm.) és Puchy József 
zólyom-petri-i tanitó (Beszterczebánya egyhm.). 

A bizottság alelnöke betegsége miatt a gyűlésen 
nem jelenhetett meg. 

A felhivott Győr, Nagyvárad g. sz., Pécs és Sza-
mosujvár egyházmegyék képviselői nem voltak jelen. 

III. Dr Walter Gyula elnök következő beszéddel 
nyitotta meg a gyűlést : 

„M. t. Központi Bizottság ! 
Abban az uj században, a melyet az isteni Gond-

viselés megérnünk engedett, először van szerencsém a 
a m. t. központi bizottságot szivem egész hevével, 
bensőm legtisztább érzelmeivel üdvözölni. 

Minden téren várakozással, reménynyel tekintünk 
az uj század esélyei felé. 

Nem csekély kíváncsisággal kérdezhetjük az or-
szágos katholikus tanitói segélyalap jövője szempont-
jából is, mily hatást fognak gyakorolni azok a sugarak, 
a melyeket a XX. század napja fog szétárasztani. 

Félve és remélve kérdezzük, vájjon tüzesek lesz-
nek-e a sugarak és felfogják-e olvasztani annak a kö-
zönynek jegét, a mely oly sok szivet hagy még hide-
gen ez áldásos intézmény iránt ? 

Félve ós remélve kérdezzük, vájjon termékenyítők 
lesznek-e e sugarak és fognak-e gazdag gyümölcsöket 
érlelni annak a fának ágain, a melynek lombjai alatt 
ezeren és ezeren keresnek üdülést ! ? 

Ki volna képes biztos választ adni e kérdésekre ? 
A Gondviselés kipuhatolhatlan végzéseinek van 

fentartva a titok, vájjon meg fognak-e valósulni azok 
az óhajok, amelyek a nemesebb lelkekben élnek ; váj-
jon teljesedni fognak-e azok a remények, amelyeket 
a jobb érzésű keblek táplálnak. 

Részemről az országos kath. tanitói segélyalap 
intézményével szemben csak egy hő óhajt ismerek. 

Aminő szükségesnek és áldásosnak tudom azt az 
intézményt, amelynek á nm. püspöki kar hagyományos 
áldozatkészsége létet adott, épp oly forrón kivánom, 
hogy azt az ú j század — legalább részben — nélkíi-
lözhetővé tegye ! 

Azt óhajtom, m. t. bizottság, alakítsa az új szá-
zad oly kedvezően a magyar katholikus tanítóság ér-
demdús testületének anyagi helyzetét, hogy ne ismerje 
azokat az emésztő gondokat, amelyek a pillanatnyi 
segély igénybe vételére utal ják! 

Kivánom ezt nemcsak a tanitó kar, hanem szere-
tett egyházunk és hazánk érdekében is. 

A tanítóság nemes küzdelmekben izzadó seregé-
nek hóditó munkája csak akkor fog a kívánatos ered-
mények biztos reményével kecsegtetni, ha tettvágyá-
nak hevét, lelkesedésének lángját nem fogják lohasz-
tani azok a gondok, amelyek ma sötét felhőkkel bo-
rít ják. életének egét. 

Azt kivánom, hogy azokon a rögös utakon, ame-
lyeken a tanítóság nehéz pályája vezet, a gondtalan 
megélhetés, a nyugodt megelégedés rózsái fakadjanak. 

Nem kivánom azonban, hogy a tanítóság ez óhaj-
tott előnyöket csak kegyek, vagy kiváltságos kedvez-
mények czimén élvezze. 

Sőt inkább oda irányul óhajom, hogy a kedvezőbb 
anyagi helyzetet a jogok védvei biztosítsák a népok-
tatás bajnokai számára. 

Azt kivánom, hogy a magasabb képzettség tala-
jából -sarjadózzanak azon feltételek, amelyek alapján a 
tanítóság anyagi helyzetének kedvezőbb alakulását re-
mélheti. 

Reméljük, hogy az uj század sürgetni fogja a 
magasabb minősítés feltételét és viszonszolgálatul meg 
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fogja szüntetni azokat a gondokat, amelyek a tanítóság 
fárasztó pályáját még lankasztóbbá teszik. 

Ha e remény megvalósulást nyerne, a segélyalap 
egyik czélja — a szorosan vett segélyezés — javaré-
szeben megszűnhetnék. 

Míg azonban ez az óhaj csak a vágyak birodal-
mában fog élni, addig le nem mondhatunk arról a tö-
rekvésről, hogy gazdagítsuk azt a forrást, melynél a 
szomjazok üdítő italt keresnek. 

De ha — a mit hőn óhajtunk — részben nélkü-
lözhetővé válnék is a segélyalap, szükségessége fenma-
rad annyiban, a mennyiben a tanítóság árváiról kiván 
gondoskodni. 

Ezen üdvös törekvését eddigelé az alap nem volt 
képes megvalósítani. 

Az árvaház eszméjének megtestesítése nagy nehéz-
ségekbe ütközik. 

Minél nagyobbak azonban m. t. bizottság, azok 
az akadályok, amelyek e fontos feladat szerencsés 
megoldása elé gördülnek, annál fokozottabbnak kellene 
annak a buzgalomnak is lennie, amelyet a kitűzött czél 
elérése körül kifejtünk. 

Egyesítsük tehát m. t. bizottság, erőinket, ösz-
pontosítsuk minden ügyekezetünket arra, hogy minél 
előbb fogadhassuk gondjainkba azokat, akiknél az élet 
keserűségeit csak a felebaráti könyörület képes meg-
édesíteni. 

Keressük a megoldás módozatait, talán megta-
láljuk. 

Kérjük a megvalósítás eszközeit, talán meg-
kapjuk. 

Zörgessünk a nemes szivek ajtain, talán feltá-
rulnak. 

De ne nyugodjunk, tétlenek ne maradjunk, fel-
használatlanul átsurrani egy pillanatot se engedjünk. 

Az árvák megtört szemeiből folyton és sürün hul-
lanak a könyek. 

Szorongatott kebleik jajveszéklései szünet nélkül 
felhangzanak. 

jgető fájdalmaik kitöréseivel állandóan részvétért, 
segítségért esdenek. 

Legyen szabad azértis tisztelettel indítványoznom, 
méltóztassék a m. t. bizottság néhány tagot azzal a 
feladattal kiküldeni, hogy az árvaház létesítésének mó-
dozatai felől behatóbban tanácskozzanak és a központi 
bizottság jövő évi ülése elé javaslatot terjesszenek. 

Engedje meg a mélyen tisztelt bizottság azt is, 
hogy az árvaház alapjára 500 koronát felajánlhassak. 

Midőn az árvaház fontos ügyét ismételten bátor-
kodom a mélyen tisztelt bizottság hathatós figyelmébe 
ajánlani, hálás köszönetet nyilvánítok Begovcsevich 
Róbert püspök úr ő méltóságának nemcsak azon lekö-
telező szívességért, amelylyel a segélyalap vagyonát 
gondozni kegyeskedik, hanem azon nagylelkűségéért is, 
amelylyel 4400 koronát, a mely egy válságba jutott 
pénzintézetnél elveszett, bőkezűen pótolni méltóztatott. 

Midőn forró köszönetet mondok még a méltósá-
gos egri fökáptalannak a segélyalap vagyonának keze-
léseért és az összes jótevőknek nemesszivü adományai-
kért, megújítva őszinte üdvözletemet, az ülést megnyí-
tottnak nyilvánítom." 

A bizottság elnök megnyitó beszédét zajos éljen-
zéssel fogadta, egyben Laszczik Gyula bizottsági tag 
indítványára őszinte köszönetét és mély háláját fejezte 
ki nemcsak azon páratlan odaadó tevékenységeért, 
melylyel a segélyalap felvirágzása körül fáradozik, 
hanem azon nagylelkű adományáért is, melyben az 

árvaház alapját részesítette. Egyúttal elhatározta, hogy 
a mai ülésen mondott beszéde egész terjedelmében 
vétessék fel a jegyzőkönyvbe. 

(Folytatjuk ) 

VEGYESEK. 
*** Rómában f. hó 19-én XIII . Leo pápa apsai 

Mihályi Viktor dr fogarasi érsek urat fogadta külön 
kihallgatáson. 

— Protestáns türelem. Braunschweig német hgség 
területén Blankenburgban s a hozzá tartozó kerületben 
közel 1000 katholikus hivő lakik. Negyedszázad óta 
folyik a küzdelem, hogy papot kaphassanak. Ezideig 
nem sikerült. A kormány nem enged kath. papot a 
kath. nép körében letelepedni. 

— A franczia benczések azok közé a szerzetes 
rendek közé tartoznak, melyek az ismeretes szerzetes-
pusztító törvény hatása alatt aránylag legtöbbet szen-
vednek. '20 nagynehezen szervezett rendház megy tönkre. 

— Érdekes vallomás. Heizelmann protestáns pré-
dikátor Erfurtban tartott gyülekezet előtt bevallotta, 
hogy a „Los von Rom" mozgalom főoka „nemzeti." 
„Das musz man unumwunden zugestehen." A „két 
egyház tanai közt való külömbség alárendelt szerepet 
játszik," Egyébiránt, mi is a protestantizmus egyéb, 
mint kölcsönös biztosító társulat, hogy kiki szabadon 
követhesse vallási ügyekben a maga egyéni tetszését. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéből. 
Turcsányi Mátyás cz. kanonok, komjáthi plébános nyu-
galomba vonult. Bartal Konstantin tiszteletbeli pápai 
káplán czimet nyerte. Senigla József ideiglenes admi-
nistratornak neveztetett ki Komjáthra. Grusz Lipót 
ferenczrendi szerzetes Verebélyre, Karács István csanád-
egyházmegyei áldozár Komjáthra káplánnak küldettek. 
Budapestre hitoktatóknak küldettek : Filó Károly, Luncz 
János, Nagy Lajos, Odvarka Rudolf. 

— Invito Sacro. Meghívó érkezett hozzánk szent 
Gellért ereklyéi átvitelének évfordulójára, f. hó 25-ére 
Velenczébe. A meghívót a templom rektora az érseki 
vikárius láttamozásával adta ki. Erre a napra Magyar-
országból szokássá kell tenni a zarándoklást. Az utat 
tavai megtörte Desseívffy Sándor csanádi püspök ur, 
szent Gellért utódja. Szent Gellért a velenczeiek Invito 
Sacro-jában a következő czimeket viseli „Apostolo delF 
Ungheria, Protomartire di Venezia, III. Abbate di S. 
Giorgio." 

f Mély részvéttel vettük és közöljük a következő; 
gyászjelentést: A szatmári központi papság Isten szent 
akaratában megnyugvó lélekkel tudatja, hogy Klusovszky 
Sándor áldozópap, nyugalmazott lelkész f. hó 22-én 
esti 7 órakor, életének 49.-ik, áldozópapságának 27.-ik 
évében hirtelen elhunyt. A boldogultnak temetése f. 
hó 24-én délután 4 órakor lesz az Irgalmasrendiek há-
zából. Az engesztelő szentmise áldozat ugyanaz nap 
reggel 7 órakor fog bemutattatni az Irgalmas rendiek 
kápolnájában. Szatmártt, 1901. szeptember 23-án. Az 
örök világosság fényeskedjék neki! 

A szerkesztő telefonja. 
Oy őr. Meglesz. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

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

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

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Jézus szentséges szent Szivének képéről. — Az 1848 : XIX. törvényczikk és a Karok. — 
Egyházi Tudósítások. K a s s a : A kassai hitoktatók kérelme. — K o m j á t h : Jó l megérdemelt nyugalom. — Kath. Nevelés és Tanítás-
ügy. _ Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. — Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és szónoki iskolái. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

Jézus 
szentséges szent Szivének képéről. 

Több helyen fe lmerül t az a kérdés, sza-
bad-e édes Üdvözí tőnk legszentebb Szivének 
u. n. „elszigelt" vagyis olyan képé t használni , 
a melyen csak a szentséges Szív lá tható , külön 
a legszentebb tes t tő l fe l tünte tve . 

Ennek a kérdésnek eldöntése az apostoli 
szentszék nyi la tkozata inak ismeretétől függ. 
Tehá t mit szólt Róma, az t kell tudni . 

Nyi la tkozata inak lényege az, hogy disting-
vendum est. Vagyis : 

1. H a ily képeknek li turgiái is tenit isztelet 
számára emelt ol tárra való tevéséről van a 
szó : akkor az nem szabad. A S. Congr. Rit. 
1879. ápril 5-iki ha t á roza t a igy szól : „Dummodo 
altaribus non appontantur." 

2. Nem szabad az Úr elkülönítet t Szivének 
képét egyál ta lában nyilvános t isztelet t á rgyává 
tenni. A S. Congr. Inquisit . 1891. aug. 26-án 
ezt világosan k imondo t t a : „Tabulae exhibentes 
solum Cor Jesu . . . puMicae venerationi exponen-
dae vetantur 

3. Szabad az ily képeket m a g á n aj ta tos-
sággal tisztelni. A fent idézet t 1879. ápril 5-iki 
ha tá roza t a fenti t i lalom mellet t vi lágosan 

kimondja , hogy „eiusmodi emblemata ( Jézus és 
Mária e lkülöní te t t szivének képei) privata ex 
devotione permitti posse." A második helyen idé-
ze t t congregat iói ny i la tkoza t pedig ezt m o n d j a : 
„Tabulae exhibentes solum Cor Jesu privatae devoti-
oni permittan tur." 

4. Az ily képeknek, melyek a mi Urunk 
J é z u s Kr i sz tusnak szere te tére oly ha tha tósan 
figyelmeztetnek, a kijelölt ha tá rok közt való 
ter jesz tése t ehá t az egyház tetszésével és pártfo-
gásával találkozik. 

Ez, a köve tkezőkből világlik k i : 
a) IX . P ius pápa 1872. okt. 18. és 1873. 

márcz 28. és jun . 20-án búcsúka t kö tö t t J é z u s 
legszentebb Szivének skapulárejához. Ez a 
skapuláré a legszentebb Szivet elkülönítve 
tün te t i fel. Egyéb i rán t ezt a képe t bold. Margit 
Mária vízióiban többször l á t t a és ő ad ta róla 
tol lával az első másola to t . 

b) XII I . Leo p á p a „ A n n u m sacrum" kez-
detit, jub i leumot hirdető encykl iká jában J é z u s 
legszentebb Szivének ezt a képét , a r a j t a lévő 
je lvényekkel együtt , liiven leír ta és az t mond ta 
róla, hogy az min tegy u j „Labarum"-a a 
keresz tény val lásnak. í m e sa j á t szavai : 

„Midőn az Egyháza t , eredetéhez igen közel 
időben, császári iga nyomta , az itju császár a 
magasban keresz te t ve t t észre, mely a nemso-
ká ra beköve tkeze t t fényes győzelemnek volt 

27 



210 .RELIGIO. LX. évf. 1901. 

előjele és egyút ta l létesítője. Ime egy másik 
biz ta tó isteni jel tűnik fel manapság szemeink 
előtt : Jézus szentséges szent Szíve, reá helyezett 
kereszttel, lángok között fényben ragyogva. Belé kell 
helyezni minden r eményünke t : tőle kell kérni 
és várni az emberek üdvösségét ." *) 

c) A S. Rit. Congr. 1900. ápril 4-én kel t 
ha tá roza táva l megerősí te t te J ézus legszentebb 
Szivének skapuláréját . Ebben a ha t á roza tban 
kijelenti a Congregatio, hogy a hívek ta lá lékony 
a j ta tossága folytán szokásba j ö t t az t az eljárást, 
melynél fogva mellükön J é z u s Szivének képét 
hordozzák skapuláre a lakjában, dicséretes eljá-
rásnak ta r t ja , annál is inkább mer t az t bold. 
Alacoque Margit , isteni világosság által vezéreltetve, 
hozta szokásba, az egyház pedig búcsúkkal 
gazdagí to t ta . 

Ezen az alapon, midőn XII I . Leo pápá-
tól Francziaországból és a szomszéd vidékekről 
kérés in téz te te t t volna az iránt , hogy Krisz tus 
országának ter jesztése, az emberek szereteté-
nek Jézus i rán t való fokozása, és a Megvál tó 
dicsőségének emelése vége t t a legszentebb 
Szív skapuláré já t megerősítse, ezt ő szentsége 
nagy örömmel tel jesí tet te , a skapuláré meg-
áldásának és fe ladásának külön szer ta r tásá t 
ál lapítván meg. Ez a skapuláre, a skapulárék 
szokása szerint, ké t részből áll, melyek ket tős 
szalaggal vannak összekötve. Az anyag fehér 
gyapjúszövet . A skapuláre egyik felén J ézus 
legsz. Szive lá tható , a másik Mária az Irgal-
masság any j ának képé t tün te t i fel. 

Mindezekből világos, hog}T J é z u s legszen-
tebb Szive külön képének haszná la tá t , külö-
nösen skapuláre a lakjában, m a g á n a j t a tosság 
körében, teljes odaadással és buzgósággal lehet 
a jánlani és ter jeszteni . Kápolnai. 

*) Cum Ecclesia per proxima originibus tempóra 
caesareo iugo premeretur, conspecta sublime adolescenti 
imperátori crux, amplissimae victoriae, quae mox est 
consecuta, auspex simul atque effectrix. En alterum 
hodie oblatum oculis auspicatissimum divinissimumque 
sigmum : videlicet Cor Jesu sacratissimum, superimposita 
cruce splendidissimo candore inter flammas clucens. In eo 
omnes collocandae spes : ex eo hominum petenda atque 
expectanda salus." (Litterae encyclicae de hominibus sa-
cred issimo Cordi Jesu devovendis. L. Religio-Vallás 1899. 
I. f. 44. .sz.) 

Az 1848: XIX. törvényezikk és a Karok. 
(Folytatás.) 

IV. A Karok harmóniája. 
Bármilyen kőszikla-alapon nyugodjék is, és bár-

milyen nagy budget felett rendelkezzék is az Egyetem, 
részeinek a Karoknak összhangzatos működése nélkül 
állása nem lehet imponáló. Ezért örülök én a Karok 
közti rokonszenvnek s kívánom annak ápolását. 

A hittudományi Kar áhítatos atyái és növendékei 
hatld hirdessék, terjeszszék mindenfelé a hit vigaszta-
lásait, a béke s egyetértés szelid igéit, a keresztényi sze-
retet boldogító evangéliumát. 

•A jogi s államtudományi Kar tárgyalja a haladó 
emberiség legfelségesebb intézményét. Ez a jog és az 
állam. Ezért a jogi Kar socialis jelentősége kimondha-
tatlan. Annak virágzásától függ jó vagy balsorsa a 
nemzet nagy részének. A jogi Karban hirdetjük, tanít-

1 juk lioneste vive, neminem laede, suum cuique tribue, mert 
ezt még folyvást hirdetni s tanítani kell. A cultus ius-
titiae intézményszerű biztosításra szorul. 

A parancsolatot suum cuique tribue csak ugy telje-
: sítheted, ha az egyén természetét, szükségleteit, vágyait, 

erőit, érdekeit megismered: ha méltánylod, hogy epiod 
ius naturale attinet, omnes hermines aequales sunt, r) továbbá, 
ha a társadalmat emberismerettel és rokonszenvvel 
vizsgálod, mert a ki tapasztalatlan és gyűlölködő, az 
nem lehet igazságos. Az igazságot a tudomány vilá-
gítja meg, az emberszeretet melegíti fel. Tudtok-e ne-
mesebb ábrándot képzelni, mint mikor formuláztatott 
1789-ben la déclaration des droit de l'homme. *) Egy 
lépés történt akkor az igazságosság ideálja felé. A 
czivilizatio nem más, mint haladás az igazságosság 
utján. 

A theologia, philosophia és jog büszke lehet a 
régiségére egyetemünkön. Az orvosi Kar ellenkezőleg a 
fiatalságra lehet büszke. Felállításának első tervét 1751-
ben mutatták be Mária Teréziának, de a szervezés 

j lassan haladt, csak 1770 november 29 óta működik az 
orvosi kar, melynek érdeme, hogy közvetlenül a hu-
manitas szolgálatában áll, megmenti a fájdalmaktól a 
szenvedő emberiséget. Elmondhatjuk róla, hogy tem-
plum valetudini recuperandae sacrum. 

A bölcsészeti Kar örökbecsű intés e disce puer saperc. 
A sapientiát követi, midőn szövetségben áll az összes 

I múzsákkal és grácziákkal s a szép géniuszok vezetése 
alatt halad. Övé ugy a materiális, mint az immateria-
lis mindenség. Kiméri a végtelen távolságokat s a leg-
apróbb parányokat, meghatározza a föld gravitatióját, 
súlyát és tömegét, felderíti az emberiség s ebben a 
magyarság történetét, megismerteti az erkölcsi világ-
rendet. 

Nem is kell említenem, hogy a szellemileg vilá-
gító munkának, ha van rá szakember, valamennyinek 
van műhelye egyik vagy másik Kar kebelében. 

A Karok, ha nem is czéhek, de a legillustrisabb 

i) Dig. 50. 17. 32. Ulpianus. 
*) Az igazi deklaráczió a keresztfán történt. Szerk. 
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szellemi munkásegyesületek, előkelő testületi jogokkal 
és kiváltságokkal. 

A mily üdvös, hogy a rokon tanszékek ugyan-
abba a facultásba tartoznak, éppen oly kívánatos a 
Karok közti harmónia megőrzése s a bensőségesebb 
viszonynak ápolása. 

A Karok nálunk nem összefüggéstelen szakisko-
lák, hanem ugyanazon szellemi hatalomnak változatos 
megnyilatkozásai. Mindenik Kar önálló szabad egyedi-
ség, belkormányzati önállósággal, de a többiekkel szem-
ben megőrzendő természetes egyensúlyban és paritás-
ban. Jogi vagy régibb szóval élve erkölcsi személy 
mindenik, ugy azonban, hogy együtt alkotják az Egye-
temet. Mindenik követelheti, hogy autonómiáját senki 
ne bántsa, szabad mozgásában, erői kifejtésében senki 
ne korlátozza, de egy czélra működik valamennyi, az 
erők collectivitásával. Ez a czél formailag nem más, 
mint az igazság keresése és hirdetése. 

Az Egyetem tudósai a munkafelosztás szerint 
különböző bányákban dolgoznak ugyan, de mindnyá-
jan az igazságot akarják keresni és óhajtják hirdetni. 
Ezen nyugszik a Karoknak összefüggése, az Egyetemnek 
egysége. 

Az egységes Egyetemben nagy értelmi és erkölcsi 
hatalom él és uralkodik. Ezt a facultások harmonikus 
benső viszonya a közjóra fokozza.2) 

A Karok concordantiáját emeli az is, hogy a 
tudományok egymásra vannak utalva. A természeti és 
a szellemi tudományok együtt a test és a lélek, a 
beszéd és a gondolat, a tett és a szó, a corpus és az 
animus. Van kölcsönösség az érdeklődésnek terjeszté-
sében, a lelkesedés lángragyujtásában, a kitartó lelki-
ismeretes munkálkodás megbecsülésében. 

A tudományok egyesítése az Egyetemen és azok 
együtt való hirdetése a tanrendben figyelmeztetés akar 
lenni a nagy választékra, hogy az egyetemi polgár ne 
maradjon egyoldalú, félszeg, ne legyen korlátolt, a ki 
a maga minimumára szorítkozik s azzal visszavonul és 
elzárkózik. 

Az alma mater nem kari, hanem egyetemiw polgá-
rokban, eives optimo iure, gyönyörködik. 

Az egyetemi tanulmányok középpontják a felvi-
lágosodás századában s még jóval azután is a bölcsé-
szet foglalta el. Ezt választották a nagyhírű német 
egyetemeken közös studiumnak, mely minden karbeli 
hallgatókat egyesített, lelkesített. Jogász, orvos, theo-
logus, mind látogatta a bölcsészeti előadásokat. Ezeken 
jelen volt az egész egyetem, találkozott, megismerke-
dett egymással minden egyetemi polgár. Ideális gon-
dolkodás és kritikus szellem jár t a bölcsészettel, mely-
nek hallgatói a lelki rokonság érzetével emlékeztek az 
egyetemi derült időkre, évtizedek multával is. 

Mostanában minden facultas hallgatósága külön 
húzódik egymástól. Az első évben még megesik, hogy 
a jogász s az orvostanhallgató benéz a bölcsészeti kar 
némely collegiumába, de azután szűk körbe zárkózik 
a legtöbb tanuló s körül bástyázza magát a szak- vagy 

2) Inaugurationrede von Gustav Tschermak. Wien, 1893. 42.1. 

plane kenyér-studiumokkal, midőn aztán más Karok 
virágos mezői nem érdeklik, sőt nem jut eszébe, hogy 
szomszédai is vannak s vizsgáit letéve, elfeledi a saját 
facultását is. Ez az állapot táplálja a társadalmi disso-
lution az élethivatások közti hidegséget és közönyt. 
A közös találkozási helynek csekélysége, az azonos 
gondolkodás és érzelem fogyatékossága elfogultságot 
okoz, sőt egyik-másik érdemes foglalkozás lenézését 
idézi elő. 

Nem hangsúlyozhatom eléggé, mily szerencse az 
bármelyik Kar hallgatójára, ha többször s mindig 
fogékonyan néz szét más Karokban is, és ha más kar-
beliek eszmevilágába és módszerébe is bepillant, mert 
igy magasabb és általánosabb nézőpontokra emelkedik, 
tágasabb látókört szerez s összehasonlításokat tehet. 
Ki tudná megmondani, milyen előnyös az bármel}'ik 
Kar hallgatójára, ha megismeri más tudományok nagy 
gondolkodóit és kutatóit is ; pl. az exakt tudományok 
mestereivel való érintkezés impulsust adhat a huma-
nistikus tárgyak képviselőinek is, mert a kutató tudós 
más tehetséges emberekben is vágyat ébreszt a kuta-
tásra, s másokat is serkent a buvárlatra. 

Azt hallom, hogy az ú j század nem lesz a philo-
sophia százada a német egyetemeken. Más közös egye-
sítő studiumot keresnek. 

Nekem a jogásznak senki sem fogja rossz néven 
venni, ha a jog és állam megismerését tartom a közép-
pontba helyezendőnek. *) Nem úgy, hogy a már is túl-
tömött jogi Karba az eddiginél is többen iratkozzanak 
be, hanem úgy, hogy más Karok hallgatói is vegyenek 
tudomást a jogról és az államról s a társadalmi gazda-
ságtanról, mert a jog és az állam, alkotmányi és gazda-
sági háttérrel, megérdemli, hogy a benne rejlő fenséges 
vonásokat megismerjék a szakkörökön kivül állók is. 

Valóban mindenkit érdekelhet a jogtudomány, 
midőn a gazdaságilag gyöngébbek védelmét is napi-
rendre tűzi. Az egész társadalmat érdekelheti a tör-
vényhozási politika, mely tudatában van annak, hogy 
1848 óta a szabadság általános. Kit ne érdekelne annak 
mérlegelése, hogy a szavazotjog kiterjesztését miként 
sietteti az általános tan- és védkötelezettség ós az ön-
tudatra ébresztett munkások szervezkedése. 

A bölcsészeti Kar tárgyai közül emelkedő pályán 
halad az aesthetika, a történelem s földrajz, a termé-
szettudomány s a nyelvészet. 

Az aesthetikára, a modern seccesio terjedése mel-
lett, nagy feladat vár ; tágasabb körökben kell a szép-
érzéket fejleszteni, a képzőművészet gyönyöreinek okos 
élvezetét tanítani, hogy örömet okozzon a színek szi-
várványa, a formák plasticitása, az ízlés nemesbülése 
mindenik Karban. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. A kassai hitoktatók kérelme. — 
Nem képezheti vitatkozás tárgyát az, hogy a hit-

oktatói működés a lelkipásztori teendők legfontosabbja 

*) Jognál, államnál van egy sokkal nagyobb : Isten. Szerk. 
27* 
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és egyben legfárasztóbbja. Erős fizikumot, sok türelmet, 
sok szeretetet követel attól, ki méltókép akarja be-
tölteni. 

Nem különös-e, hogy e nehéz szellemi munkát, a 
testi és lelki erőket nehezen igénybe vevő munkássá-
got majdnem országszerte igen silányul, sok helyütt 
szégyenítő csekélységekkel dijazzák az illetékes ható-
ságok. A hitoktatók sanyarú anyagi helyzete kiáltóan 
nyilatkozik meg Kassán is. Minthogy azonban nagy 
általánosságban szólva a legtöbb helyen hasonló az 
állapot, czélszerünek véljük a kassai kitoktatóknak egy-
házi felsőbbségük utján beterjesztett kérvényét szósze-
rint ide iktatni. 

Tekintetes szab. kir. városi Közgyűlés ! 
A város közönségének képviseletében számtalan 

tanújelét adta már e nagytekintetü városi közgyűlés a 
vallás és erkölcsi nevelés iránti érdeklődésének. Mint 
a kassai katholikus egyház Pátronusa pedig a legújab-
ban is évszázadokra szóló emléket emeltet, áldozat-
készségének, nagylelkűségének, kötelességtudásának 
bizonyságául. 

A nevelés ügyét szolgáló hitoktató-káplánokat 
egyházuk Pátronátusától, a községi iskolák fentartójá-
tól immár tarthatatlanná vált anyagi helyzetük javulá-
sát a következő tiszteletteljes kérés előterjesztése által 
remélik. 

T. Közgyűlés ! Nem kiván bizonyítékot az az 
állításunk, hogy hivatásunk betöltése nehéz és fárad-' 
ságos munka. Nem kiván bizonyítékot az sem, hogy 
1875 óta a kassai hitoktató káplánok e nehéz és fárad-
ságos munkát lelkiismeretesen, becsületesen teljesítik. 
Becsületes, nehéz munkánkért azonban méltó bért, mely 
társadalmi állásunknak és előtanulmányainknak meg-
felelne, nem kaptunk. 

1875-ben megállapított 700 frt. — 1400 korona 
fizetéssel bírunk ma is. 

Csak véletlen elnézés folytán történhetett, hogy a 
nagytekintetü közgyűlés, mely a fentjelzett év óta a 
városi alkalmazottak fizetését az utolsó városi hajdúig 
két ízben, a velünk munkálkodó tanítókét egyszer 
nemes bőkezűséggel felemelte, rólunk, hitoktató-káplá-
nokról teljesen megfeledkezett. 

Csak elnézés okozhatta e fizetésemelések alkal-
mával a mi sajnálatos mellőztetésünket, mert a nagy-
tekintetü közgyűlés minden tagja előtt világosan áll, 
hogy reánk nézve csak ugy súlyosbodtak a megélhe-
tési viszonyok, mint az ez alapon fizetésemelésben 
részesült városi tisztviselők és községi tanítókra nézve. 

Súlyos helyzetünk javítását csakis e város, a 
Patrónus nagylelkűségétől remélhetjük, mert egyes-
egyedül a községi iskolák szolgálatában vagyunk : nincs 
tehát jogezimünk máshonnan kérelmezni anyagi hely-
zetünk tűrhetővé tételét, mint a községi iskolák fen-
tartójától, a katholikus hitközség Pátronátusától, Kassa 
város nagylelkű közönségétől. 

Kérelmünk T. K. nem túlhajtott, nem szerfölötti. 
Tisztességes megélhetésünk biztosítására tisztelettel 
kérjük a nagytekintetü városi közgyűlést, hogy fizeté-

sünket olykép megnagyobbítani kegyeskedjék, hogy az 
I. osztályú tanítókét megközelíthessük. 

Tiszteletteljes kérelmünk támogatására szabadjon 
előterjesztenünk a következőket. 

1. A székesfővárosban 1884-ben szervezett hitok-
tatói állások fizetésének megállapításánál ez elv alapján 
a hitoktatók az I. osztályú tanítókkal egy fizetési osz-
tályba lettek helyezve és évi 1000 forint fizetésben ré-
szesültek. Midőn azonban ezek fizetése fel lett emelve 
természetszerűleg a hitoktatók is kérelmezték a fize-
tésemelést. 

2. E fizetésosztályba helyezés jogos kérése azon 
hitoktatóknak, kik egyrészt a tanítókénál magasabb 
quavifikáczióval birnak, másrészt több órát adnak, 
mint ők. Szerénytelenségre tehát, ha nem többet, ha-
nem csak annyit kérnek, a mennyit az I. osztályú ta-
nítók élveznek ? 

3. A községi I. oszt. tanítónak a községi iparis-
kolában teljesített egy-egy óráját évi 40 frttal díjazza 
a város, mig a hitoktatók e czimen mit sem kapnak. 

4. A községi tanítók nagy része más intézetek-
nél is taníthat, mert 18—20 iskolai óráján felül még 
marad reá ideje, a községi hitoktató 23—25 órát ta-
nítván az elemi iskolákban, ha még maradna is ideje 
a fizikai kimerülés folytán képtelen többet tanítani. 

Nem kérünk sokat, csak azt, hogy a községi ta-
nítókkal egyforma, sőt kisebb anyagi javadalmazásban 
részesüljünk. 

5. A folyton változó tantermek külömböző hőmér-
séklete, sokszor naponta 2—3 intézetbe való szaladgá-
lás már erősen igénybe veszik a hitoktatót. Előadási 
órák alatt Írásbeli dolgozatokról, csendes foglalkozá-
sokról szó sem lévén, folyton beszélnünk kell, mi tes-
tünket és szellemünket egyformán kifárasztja. 

6. Ha e nehéz, fáradságos munkánkért, a falun 
élő és negyedrészt anynyit nem dolgozó segédlelké-
szeknél jóval csekélyebb díjazásban részesülünk — 
hiszen azok legtöbbjének teljes ellátása és évi 400— 
600 frt jövedelme van — csodálkozhatnak-e a szülék, 
ha a hitoktatók e terhes és rosszul fizetett állásból 
menekülni kívánván, azt kell hallaniok gyermekeiktől, 
hogy nem évenkint, hanem sokszor évközben 2—3 
hitoktató tanította gyermekeiket? Hogy e folytonos 
személy változás nem szolgál javára a tanításnak: köny-
nyen elhihető. 

Az ötödéves korpótlék, a nyugdijigény és a mel-
lékjövedelmek, melyekben mi nem részesülünk, még 
mindig azt az anyagi előnyt nyújt ják a tanítóknak, 
melyet az ő családos állapotuk szükségessé tesz. 

7. Méltóztassanak kegyesen belátni, hogy a jelen 
58 frt 33 kr havi bér nem üti meg a tisztviselőkét és 
legutóbb a községi tanítókét. Maradtunk 

a Tekintetes Városi Közgyűlés 
alázatos szolgái 

Kassán, 1901. évi szeptember 27. 
Edelény Ede, Schleiminger Jenő, 
Szabados Kálmán, Kertész János, 

Moys Jakab. 
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Komjáth. Jól megérdemelt nyugalom. — 
Turcsányi Mátyás cz. kanonok s komjáthi plébá-

nos, miután 55 küzdelmes éven át munkálta az Ur 
Jézus szőlőjét, miután 41 évig példás buzgósággal ve-
zette mint lelkész a komjáthi plébániát, lemondott 
javadalmáról, nyugalomba lépett. Nyugdíjképen ellen-
kezés nélkül kiutalványoztatott számára az ismert 1200 
korona. Irónia ez az 1200 koronás nyugdi j ,haaz ötven-
öt szolgálati évet tekintjük. Persze az öreg ur nem az 
volt, mint x és y és mások, kikre bőven hullott az 
érdemjelek aiany esője, mert ügyesen tudták tudomá-
sára hozni a nagy világnak, hogy mily fontos társa-
dalmi kérdést oldottak meg azáltal, hogy egy iskolát 
kimeszeltettek, három szál milleniumi fát elültettek 
arra a czélra berendezett téren, ilyen vagy olyan szob-
rot lelepleztek, történelmi nevezetességű banketten 
részt vettek etc. etc. A mit Turcsányi életében tett, 
arról senkinek sem volt tudomása, csak Komjáth köz-
sége érezte előnyösen s egyesek, legmeghittebb emberei 
sejtették. Nem akarjuk felsorolni a nyugdijázott Tur-
csányi sok és páratlan áldozatait, melyeket egyháza s 
hazája javára hozott. Általánosan ismert szerénységét 
ez csak sérthetné. De mikor számtalan jótéteményei 
közül nyilvánosságra hozunk egyet-kettőt, mikor meg-
említjük, hogy 24000 koronás ajándékával létet adott 
egy mintaszerű kath. iskolának Komjáthon s hogy négy 
kath. tanítónak érdembérét a kórpótlékkal együtt azon700 
koronán kívül, melyet a község utalványozott, a saját 
pénztárából fizette 10 éven keresztül, a mi pedig egy 
hatalmas tőkének felel meg ; mikor megemlítjük, hogy 
nemrég is 1200 koronás alapítványt tett a komjáthi 
róm. kath. tanítók díjazására, hogy a csornoki filialis 
templom restaurálására 5100 koronát adományozott : 
ezt csak azért tesszük, hogy tudja meg a világ, hogy 
ez ám az a holt kéz, melyet annyit becsmérel az ál-
datlan irigység és haszonlesés. Hadd tudja meg a világ 
és mindazok, kik ez iránt kétségben voltak, hogy van-
nak még emberek, kath. papok, kik le tudnak mon-
dani élvezetekről, kik tudnak foltos ruhában járni s 
döczögős szekéren utazni csak azért, hogy összegyűj-
tött filléreiket az egyház és haza oltárára helyezzék. 
Turcsányi plébános szegénynyé tette önmagát, hogy 
gazdag legyen a község, melyet szeretett s egy ember-
öltőn kormányzott. De azért nem szegény ő, hisz van 
1200 korona nyugdíja. Turcsányi plébánost életében 
vajmi csekély kitüntetés érte, mert nem volt hozzá 
szive s arcza, hogy azt magának ki jár ja ; vagy 1200 
koronás nyugdíja — bár nyugalomba súlyos betegsége 
miatt, saját akaratából ment — kitüntetés számba 
vehető ? Midőn tehát az agg lelkipásztort jól meg-
érdemelt nyugalmába kisérjük, imázva reméljük a 
Mindenhatótól, hogy a sok jóért, melyet életében tett, 
százszoros kamattal megfizet érte az Égben. S bárcsak 
volnának minél többen, kik, midőn megőszült hajjal, 
reszkető tagokkal, hanyatló éltük csendes alkonyán a 
hideg sír széléhez közelgenek, könnyező községek sze-
retetétől kisérve elmondhatnák, mint Turcsányi az agg 
jubiláris lelkész elmondhatja : Jó harczot harczoltam. 
Istenért dolgoztam. Emberek jutalmára nem számítot-
tam. Nyugodtan halok meg. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
47/1901. szám. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Budapesten, a magyarországi latin és görög szer-
tartású róm. kath. tanitók segély-alapja központi bizottságá-
nak 1901. évi aug. hó 24-én tartott XVII közgyűléséről. 

(Fol) tatás.) 

IV. Elnök köszönetét nyilvánítva e megtisztelő 
figyelemért, felhívja a bizottságot, hogy a gyűlés tar-
tamára a jegyzői teendők végzésére saját kebeléből 
jegyzőt válasszon. 

A jegyzőkönyv vezetésére Gubieza Lajos veszprémi 
tanító kéretett fel. 

V. Elnök bemutatja O Eminencziájának a mult 
évi központi bizottsági ülés jegyzőkönyvére vonatko-
zólag 1900. évi november hó 6-án 4779. sz. a. kelt 
magas leiratát és kéri a jegyzőt, hogy azt egész terje-
delmében olvassa fel. 

„Magyarország Bibornok Herczeg Primása. 
4779. szám. 

Méltóságos és főtisztelendő pápai Praelatus, 
Apát Kanonok és Elnök Ur ! 

Az „Orsz. kath. tanítói Segélyalap" központi bi-
zottságának f. é. augusztus hó 25-én tartott üléséről 
szóló jegyzőkönyvet ezennel tudomásul veszem és a 
jegyzőkönyv kapcsán beterjesztett uj alapszabályokat 
jóváhagyom. 

Egyúttal tudatom, hogy a módosított alapszabá-
lyokat megerősítés végett a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. Minisztériumhoz származ-
tattam. 

Az emiitett jegyzőkönyvet •/• alatt visszakiildve, 
szívből kívánom a Segélyalap emelkedését, virágzását, 
és állandó jóindulattal maradok 

Budapesten, 1900. évi november hó 6-án. 
Kolos m. k. 

bibornok, érsek." 

A bizottság, a felolvasott kegyes leiratot hódo-
lattal veszi tudomásul. 

VI. Elnök jelenti, hogy O Eminencziája a módo-
sított alapszabályokat még mult év november hó 6-án 
4779. sz. a, küldötte meg megerősítés végett a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter 
úrhoz, de mindezideig nem küldetett vissza. 

Begovesevieh Róbert v. püspök, az egri főkáptalan 
képviselője kérdést intéz az elnökséghez, hogy az idő-
közben megerősítve visszaérkezendő alapszabályokat 
minő módozattal lépteti életbe, mert az uj alapszabá-
lyok kötelezte 2 koronás évi befizetésekre az alapnak 
nagy szüksége van. Megemlíti, hogy a tagok egy része 
már a módosítás nyilvánosságra jutása után — be sem 
várva az alapszabályok rendelkezését — 2 koronás be-
fizetéssel tett eleget kötelezettségének. 

Elnök e kérdésre megjegyzi, hogy az uj alapsza-
bályokat, mihelyt visszaküldetnek az egyes körökkel 
leendő közlés végett azonnal megküldi az egyházme-
gyéknek, hogy a legközelebbi befizetések már az u j 
alapszabályok szerint történhessenek. 
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E felvilágosítást a központi bizottság helyeslőleg 
vette tudomásul. 

VII. Elnök beterjeszti, a mult évre vonatkozó 
számadásokat és kéri a felmentvény megadását. 
a) Évközben kiadható se-

gélyezésre nála maradt 
(m. évi jegyzőkönyv 
IX. pontja szerint) . . 1347 kor. 26 fii. 

Ezen czélra, továbbá 
nyomtatványok és posta-
költségekre kiadatott . 1156 „ — „ 

Maradt 191 kor. 26 fii. 
b) Ösztöndíjra megszavaz-

tatott (m. évi jegyző-
könyv IX. pontja sze-
rint) 3400 kor. — fii. 

Kifizettetett . . . . 3100 „ — „ 
Maradt 300 kor. — fii. 

c) Segély és gyámpénzekre 
folyósítva lett (m. é. 
jegyzőkönyv XI. pontja 
szerint) 4000 kor. — fii. 

Kifizettetett . . , . 4000 „ — „ 
Maradt — kor. — fii. 

E számadások szerint jelen-
leg az elnöknél rendel-
kezésre áll össszesen 491 kor. 26 fii. 

Miután az itt kitüntetett bevételi és kiadási téte-
lek a valóságnak megfelelnek, okmányokkal kellően 
igazolva vannak, s így rendben találtattak : központi 
bizottság az elnöknek a felmentvényt megadja. 

VIII. Elnök bemutatja az alapot kezelő egri 
főkáptalan képviselője, Begovcsevicli Róbert v. püspök, 
egri kanonok által beterjesztett 1900. évi számadások 
kivonatát. Egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy azt egész 
terjedelmében olvassa fel. A számadások kivonata a 
következő : 

I. 
1. Egyes egyházmegyék részéről bekül-

dött időközi kamatok 5 kor. 85 fii. 
2. Értékpapírok és takarékpénztári be-

tétek 1900. évi kamatai 6207 „ 32 ,, 
3. Pártoló tagoktól eVenkinti dijak czi-

mén bejött 137 kor. 80%-tólija . . 109 „ 60 „ 
4. Rendes tagoktól évenkinti dijak czi-

mén befolyt 3612 kor. 73 fii. 80%-
tólija . 2890 „ 18 

Összesen: 9212 kor. 95 fii. 
(Folytatjuk.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Uj oltáregyesület. Szeptember 15-én vasárnap 

délután, MajlátJi Gusztáv gróf püspök meghívása kö-
vetkeztében, Kolozsvár római katholikus női társadal-
mának előkelő tagjai és igen sok érdeklődő jelent meg 

a belvárosi leányiskola nagytermében, hogy tanács-
kozzanak a Kolozsvárt tervezett oltáregylet megala-
kítása felett. A tanácskozóterem szorongásig megtelt 
érdeklődőkkel, közte Kolozsvár női társadalmának elő-
kelősége. Az értekezletet Majláth püspök nyitotta meg, 
melegen üdvözölve a megjelenteket, s az ő felkérése 
következtében Medgyesi János első segédlelkész igen 
szép és meggyőző beszéd kíséretében vázolta az oltár-
egylet czéljait, annak szükségét s indítványozta, hogy 
Kolozsvárt is alakítsák meg az egyesületet. Az indít-
ványt elnöklő püspök hozzászólása után az értekezlet 
elfogadta. Ezután Medgyesi János fölolvasta az alap-
szabály-tervezetet, melyet felterjesztenek a kormányhoz 
jóváhagyás végett. A végleges megalakulásig az egylet 
ideiglenes elnökének közfelkiáltással megválasztották 
gróf Korniss Berta úrhölgyet, igazgatónak Medyyesi 
János segédlelkészt. Végül Majláth püspök mondott 
köszönetet a lelkes érdeklődésért, s az értekezletet 
berekesztette. 

— A Szent Imre Öiiképző Egyesület, mely a fő-
iskolai kath. ifjúság kath. szellemű önképzését tűzte ki 
czélul, f. évi szept. hó 28-án tartotta ezidei alakuló 
közgyűlését, mely a következő tisztikart választotta 
meg. Elnök: Miklós Alajos bölcsészethallgató, alelnök : 
Kovács Gyula joghallgató, titkár : Kocsis József böl-
csészethallgató, jegyző: Ribárik János joghallgató, 
pénztáros : Ovenden Sándor műegyetemi hallgató, 
könyvtáros : Divéky Adorján bölcsészethallgató, ház-
nagy : Peidl Imre bölcsészethallgató. Választmányi 
tagok : Schwartz Kálmán bölcsészethallgató, Könczöl 
Ferencz joghallgató, Prodán János bölcsészethallgató 
Horváth Gyula bölcsészethallgató, Harajda András böl-
csészethallgató, Nagy József joghallgató, Méder Mihály 
bölcsészethallgató, Vörös Béla bölcsészethallgató. Pót-
tagok : Radimeczky J . jogszigorló, Antony Béla jog-
hallgató. Számvizsgáló bizottság tagjai : Bräutigam 
József orvostanhallgató, Kopács Zsigmond műegye-
temi hallgató. „Vivát, fioreat, crescat!" 

PAPNEVELŐ INTEZETEINK 

EGYHAZIR0DALM1 ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
A szombathelyi nöy. papság vSzent Ágoston-Egy-

lete szept. 22-én tartotta első és egyszersmind alakuló 
gyűlését. Az elnök megnyitó beszédében kitartásra és 
kölcsönös támogatásra hivja fel az Egylet tagjait az 
önképzés nagy munkájában. Ezután főt. Honti Béla, 
spirituális Ur megbírálja a „Szent Pál tanítása Isten 
anyaszentegyházáról" cz. pályatételre beérkezett két 
müvet, melynek mindegyikét egy-egy drb. 10 koronás 
aranynyal jutalmazza; szerzőik: Klekl József IV. é. és 
Török Mihály II. é. hh.-ók. — A mult évi záróg}'ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítése után a pénztáros, könyv-
táros és az egyetemi alap kezelője tették meg jelenté-
seiket. Majd a hiányzó tisztviselők választása követ-
kezett, melynek megejtésével a tisztviselői kar igy 
alakult meg : elnök Könczöl Antal IV. é. hh., alelnök 
Klekl József IV. é. hh., főjegyző Farkas Kálmán III. 
é. hh., főkönyvtáros Braun Károly IV. é. hh., pénztá-
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ros Bódiss István IY. ó. hh., egyetemi-alap kezelője 
Jandrisevics Péter III. é. hh. , szavallat-birálók Sáko-
vits József IV. é., Fándl Ferencz III. é., Németh 
József II. é. és Gosztolya László I. é. hh.-ók ; aljegy-
zők Török Mihály II. é., Stránzl József és Varga Gá-
bor I. é. hh.-ók; alkönyvtárosok Nagy Péter II. é. és 
Tüll Géza I. é. hh.-ók. — A tisztviselői kar ilyetén 
kiegészítése után Könczöl Antal elnök indítványozza, 
hogy az Egylet negyvenéves fennállásának jubileuma 
alkalmával a gyűlés egy emlékkönyv kiadását hatá-
rozza el egyenlőre legalább elvben, ami jelentékeny 
vita után meg is szavaztatott. Az egyleti alapszabályok 
revicleálásának eszméje került most színre, melynek 
előzetes tanulmányozására a gyűlés óhajának megfele-
lően bizottság alakult; e bizottság tagjai Könczöl An-
tal — az ü g y l e t elnökén kivül : Klekl József és Eben-
hardt István IY. é. hh.-ók, Fándl Ferencz, Jándrisevits 
Péter III. é., Török Mihály és Yratarics István II. é. 
és Gosztolya László, Varga Gábor I. é. hh.-ók. — 
Végül az első éves növendékek egy nyilatkozatot tet-
tek magukévá, melynek értelmében ők is — miként 
az Egylet többi tagjai -— bizonyos összeget áldoznak 
évenkint a kath. egyetemi-alap javára. Ezek után a 
gyűlés az elnök imájával véget ért. 

I R O D A L O M . 
Magyarajku gör. kath. testvéreink jubileumi zarán-

doklatának irodalmi emléke. 
A szent évben a gör. kath. magyarság, hogy a 

szentséges atya iránti hódolatának kifejezést adjon, 
elzarándokolt Rómába, a szentséges atya székhelyére. 

Sohasem fogja senki azon időpontot elfelejteni, 
melyet Rómában töltött. E felejthetetlen zarándokútat 
gyönyörű kiállítású irodalmi munkába örökítette meg 
a gör. kath. magyarok országos bizottsága, mely mun-
ka, hivatva van a magyar liturgia e fordulópontjának, 
a magyarországi gör. szert. kath. magyarujkuak e szent 
ügyének történetét mindenkorra megörökíteni. A szép, 
és díszes kiállítású munka immár elhagyta a sajtót, 
melyre az előfizetési felhívások is szétküldettek, melyet 
— hogy ez örökbecsű műre olvasóink figyelmét felhív-
juk — egész terjedelmében közlünk. 

Kedves Hittestvér! 
Szent ügyünk érdekében egy kéréssel vagyok bá-

tor hozzád fordulni. 
Országos bizottságunk elnöksége ugyanis már el-

készítette beszámolóját római zarándoklatunkról, mely 
beszámoló a magyar lithurgia-fordulópontra jutot t szent 
ügyének történetét van hivatva a késő nemzedékek szá-
mára is megörökíteni. Éppen ezért elvileg elhatároztuk, 
hogy e beszámolót monumentális jellegű emlékkönyv 
alakjában fogjuk kiadni, melyhez a római szent atya, 
a herczegprimás és megyés püspökeink arczképeit, 
továbbá a zarándoklatról rendelkezésünkre álló három 
csoport képet, a négy nagy római bazilika illustratióit. a 
zarándoklatban résztvett hölgyek és az országos bi-
zottság tagjainak arczképcsoportját stb. a lehető leg-
díszesebb kiállításban mellékelni fogjuk. 

E terv kivitele jelentékeny költségbe kerül. Azt 
hiszem azonban, hogy velem együtt mindnyájan érezni 
fogjátok, hogy a nemes ügy érdekében kifejtett fára-
dozásaink méltók arra, hogy azokat a mi nemzedékeink 
nem csupán szájról-szájra járó hagyományok alapján, 
hanem egy apáról fiúra öröklendő diszes emlékkönyv-
ből ismerjék meg, sőt méltók arra is, hogy az egész 
keresztény Magyarország tudomást vehessen rólok. De 
van egy másik, még ennél is fontosabb ok, a mely 
felette kívánatossá teszi, hogy törekvéseinket, magasz-
tos czélunkat és annak rugóit minél szélesebb körök 
felismerjék. Ugyanis, mint minden nemes törekvés, 
ugy a mi törekvésünk is sok türelmet igénylő, nehéz 
dolog, a mely könnyen adhat alkalmat félreértésekre ; 
de minél jobban megismernek bennünket, törekvéseink 
önzetlenségét és tisztaságát : a felismert igazság fénye 
annál inkább eloszlatja a félreértések és gyanúsítások 
ködét. 

Ime, kedves hittestvér, ezek voltak az indító okok, 
a melyek bennünket zarándoklatunk történetének mo-
numentális díszben való kiállítására indítottak. A dísz-
munka 2000 példányban folyó évi szept. havában 
jelenik meg példányonkint 10 korona előfizetési árban. 

Számot vetettem a mi szerény anyagi helyze-
tünkkel, a mely miatt csak mérsékelt mérvű áldo-
zatot kérek tőletek, de mégis olyat, a mely mel-
lett magát a monumentális kiállítást biztosítva látnám. 
Biztosítva látnám ezt az által, ha egyfelől minden 
egyes hozzánk csatlakozott anyaközség, másfelől az 
országos bizottság minden egyes tagja, azonkívül, hogy 
a megjelenendő díszmunkának egy példányát a maga 
részére megrendelné, a hittestvérek és más érdeklődők 
körében még legalább egy-két példányra megrendelő-
ket szerezne. 

Egy előfizetési iv melléklése mellett fölkérlek 
tehát kedves hittestvér, tégy meg szent ügyünk érde-
kében a saját hatáskörödben minden lehetőt arra nézve, 
hogy a magunk elé tűzött czél elérhető legyen. 

Az előfizetési ivet okt. hó 10-ig bizalommal vár-
juk vissza. 

Budapest. 1901. évi szept. 20-án. 
Hittestvéri üdvözlettel 

Szabó Jenő 
főrendiházi tag, elnök. 

A mű megrendelhető Budapest, V. Lipót-körút 
l b. I. emelet s 10 kor. előleges beküldése után bér-
mentve lesz küldve, 

A középiskolai vallástanitás. Irta dr Pokorny 
Emánuel, a budapesti II. ker. kir. egyetemi kath. fő-
gimnázium vallástanára. Az esztergomi főegyházme-
gyei hatóság engedélyével. 8-ad rét 220 lap. Ara fűzve 
3 korona. Megjelent Buzárorits Gusztáv könyvkiadóhivata-
lában Esztergomban. 

A magyarországi nagyméltóságri püspüki kar nem-
rég ú j utasításokat adott a középiskolai vallástanítás 
részére, amelyekkel valósággal új korszak kezdődik a 
hazai valláserkölcsi nevelés terén. Ez utasítások foly-
tatólagos életbeléptetésének idejében jó szolgálatot 
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vélünk tenni a középiskolai vallástanítás ügyének, mi-
dőn dr Pokorny müvét közrebocsátjuk. 

Hasai irodalmunkban mindeddig még nem jelent meg 
oly mű, amely a középiskolai vallástanitással ily behatóan 
és szakszerűen foglalkozott volna. Az érdekeltek teljesen 
megbizható vezérfonalat találnak benne, amelyet min-
denben bátran követhetnek. 

A könyv három részre oszlik : az első a vallás-
tanítás anyagáról, a második annak módszeréről, a har-
madik a vallásgyakorlatokról szól. A szerző érdekes tájé-
kozást ad a hazai középiskolai vallástanítás múltjáról, 
valamint a külföldi vallástanítás jelen állapotáról; ala-
posan fejtegeti a vallástanítás tárgyait mind magukban 
véve, mind más tárgyakkal való viszonyukban ; elmé-
letileg és gyakorlatilag bevezet a vallástan tárgyainak 
módszeres kezelésébe; egyenkint tárgyalja a közép-
iskolai ifjúság vallásgyakorlatait. Eközben számos meg-
fontolásra méltó útmutatást és figyelmeztetést nyújt 
arra nézve, ami a vallástanár nehéz működését való-
ban korszerűvé, a neveléstudomány mai színvonalának 
megfelelővé és eredményessé teszi. 

Különös értéket ad a munkának a középiskolai 
vallástanitásra vonatkozó összes rendeletek és idasítások köz-
lése, melyek igy összegyűjtve máshol nem találhatók. 
— A könyv kapható a kiadó Buzárovits Gusztávnál 
Esztergomban és minden könyvkereskedésben. 

VEGYESEK. 
— Elkelne nekünk is az a leczke, a melybén 

XIII. Leo pápa a tyroli katholikusokat részesítette 
Rampolla biboros által, a ki levelet irt a salzburgi 
érseknek, a brixeni és trienti püspököknek, intve az 
illető vidékek katholikusait, hogy a keresztény konszer-
vatív és a keresztény szocziális nevek alatt folytatott 
viszályt és pártoskodást mennél előbb hagyják abba s 
legyenek, a mint illik és kell, egy szív s egy lélek a 
politikában is. A mit nálunk a peéri, és még egy-két 
kerület a katholikusok kavarodottságára nézve produ-
kál, az több mint fenomenális. Igy aztán teljesen meg-
érünk a teljes saecularisatióra s az istentelenség s az 
idegen uralom végzetes megmásithatatlanságára. 

— Gyémántmise. A ki 1846 óta plébános Berzen-
czén a veszprémi egyházmegyében, Kavulák János cz. 
kanonok, f. é. szept. hó 29-én ünnepelte gyémánt-
miséjét. Az érdemekben gazdag egyházi férfiú jellemzé-
sére szabad legyen csak annyit említeni, hogy csupán 
az általa alapított berzenczei zárdára 140,000 koronát j 
áldozott. Ad multos annos ! 

— A magyarországi premontreiek káptalanja f. 
évi október hó 5. és 6-ik napján lesz. 

— Gibbons bibornok szerint a papság társadalmi 
és politikai szereplése mulaszthatatlan kötelesség. ..Mi-
vel a Krisztus szolgája, úgymond, par exczellánsz 
barátja és atyja a népnek, nem lehet közömbös a tár-
sadalmi, politikai vagy közgazdasági kérdésekkel szem-
ben, melyek az ország érdekeit és előhaladását bizto-
sítják. Az egyház és állam viszonya, a polgárok köte-
lességei és jogai, a politikai korrupczióból származó 
bajok, a választások tisztasága, a munka és tőke köl-
csönös jogai ós kötelességei, a kereskedés erkölcsi 
kifogástalansága annak minden alakjában, az Úr nap-
jának nyilvános megszentségtelenitése, a népies mulat-
ságok, a mértékletesség, a néger és indiai néptörzsek 
helyzete, a nők választó-joga, a házassági elválás, a 
szoczializmus, az anarchia : ime mindmegannyi vitális, 
sokszor égető kérdés, a melytől a nemze^ békéje és 
biztonsága függ. A politika sok oldalról érinti az 
erkölcstant. A pap épp ugy reformátor kell, hogy 
legyen a társadalmi, mint az erkölcsi téren ; neki egy-
formán kell óhajtania földi és lelki jólétét azoknak, 
kik gondjaira vannak bizva." 

— Uj zárda Mikházán. Az erdélyi Sz-István apos-
toli királyról czimzett Szt. Eerenczrendnek érdemeiben 
kiváló rendtartományi főnöke, — irja egy érdemes 
szerzetes atya — a rend újra megalapítását tartva sze-
mei előtt, eddigi bokros alkotásait egy ujabbal gyara-
pította, a mennyiben az ujoncz növendékek számára 
szép és ugy az ízlésnek, mint a czélszerüségnek min-
den irányban teljesen megfelelő u j zárdát építtetett 
Mikházán ; azt a rend szellemének megfelelően, az ifjú-
ság lelkületét az égiekfelé irányítóan szépen beren-
dezve folyó év augusztus hó 29-én kis körben főtisz-
telendő Simon Jenő, a rend kiérdemült közkedvességíi 
főnöke által benedikáltatta ; ez alkalommal a szt. misét 
a rend tartományi főnöke főtisztelendő László Polikárp 
atya assistentiával végezte. A szt.-mise után a rendház 
összes tagjaiból egy zarándoklat szerű kis körmenet 
tömörült össze, a mely szép rendben szivetlelket meg-
ragadó zsolozsmák zengeclezése mellett járta körül az 
uj épületet, kivül és belül megáldva azt a házat, 
melynek belseje szentélye a tiszta és tökéletes zajta-
lan életnek, a hol a romlott világból örökre kibucsu-
zott s a szellemi tökély után vágyó szerzetes ifjú-
ság egyedül Krisztus követését tűzte czéljául. 

— Érdekes definiczióját vagyis jobban genealó-
giáját adta a liberalizmusnak Yáczon egy népgyűlésen 
Surányi Károly tanár és hírlapíró. Az érdekes naczio- • 
nále igy szól : „Ezt az ócska köpönyeget, — mert nem 
lehetett semmire se használni, — már Krisztus Urunk 
előtt ötszáz esztendővel eldobták a görög bölcsek. 
Megtalálták és fölvették a római uralom idején és azt 
hitték a római imperátorok, ez a legszebb ruha a vilá-
gon és fölvették. Mikor ők se boldogultak vele, padlásra 
dobták, a honnét a franczia encziklopedisták szedték le, 
tőlük a németekhez és innét morepatrio hozzánk került." 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- | 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij : j 

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

Szerkesztő lakása : I 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., I 
hova a lap szellemi \ 
részét illető minden I 
küldemény czimzendő. | 

Előfizethetni 
minden 

[ kir. postahivatalnál : 
; Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
j IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
i netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendök. 

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

Budapesten, október 5. 28. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„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 Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Egyháziak képviselőjelöltsége és a püspöki engedély. - Az 1848: XIX. törvényezikk és a 
Karok. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A keresztény valláshoz való ragaszkodás erőpróbája. — T e m e s v á r : Főpásztori 
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— Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
LEONE. 

Egyháziak képviselőjelöltsége 
és 

a püspöki engedély. 
— Kánonjogi eszméltetés. — 

Az a kérdés, szabad-e papnak főpásztori 
engedelem nélkül képviselőjelöltségre vállal-
kozni, csak azóta vált aktuálissá, a mióta 
népképviseleti alapra kerül t országgyűlésünk 
alsóháza. A régi rendi alsó táblán a megyék 
és városok világiak által képviseltették magu-
kat, a papság pedig teljesen ki volt elégítve 
a káptalanok képviselőinek s a javadalmas 
apátok és prépostoknak országgyűlési műkö-
dése által. S valóban el kell ismerni, hogy a 
papság szereplése a régi alsó táblán méltó-
sággal teljes és imponáló volt. 

Mióta az országgyűlés alsó házának meg-
választása a nép kezébe került , a néppel 
együtt az alsó papság is választóvá és egyút-
tal választhatóvá lett a legutolsó falusi káp-
lánig. Ez a fordulat az alsó papságra nézve 
egészen uj helyzetet teremtet t . Az előtt az 
alsó papság egész nyugodtan, zavartalanul 
élhetett szent hivatala viselésének. Mióta 
választó és választható minden pap, a válasz-
tások idején jelölések és szereplések merülnek 

fel a papság köréből, a melyek bizony nem 
mindenben ütik meg a kánonjog és egyál-
ta lában azt a magas mértéket , mely a papságra 
nézve a társadalmi és politikai életben kö-
telező. 

Távol áll tőlünk a gondolat , hogy a pap-
ság törvényes politikai jogainak teljességén 
és épségén csorbát ütni engedjünk. Épp ellen-
kezőleg, csakis e felséges joggyakorlás tökéle-
tes és tiszta jellegének érdekében szólalunk 
fel, hogy mit lehetne, s mit kellene tenni an-
nak javára, biztosítására. Oda, a hol rendben 
van a dolog, ez a czikk természetesen nem szól. 

Az napnál világosabb, hogy az országgyű-
lési képviselői állás officium saeculare, világi 
állás és hivatal, a mely, nem azért mintha 
nem illenék össze a papi állással, non quia 
dedeceret s ta tum clericalem, hisz igazán a 
legmagasztosabb állások egyike, hanem tisz-
tán azért, mert kivált a lelkipásztori teendők 
végzésében a lelkipásztoroknak akadályul szol-
gál, kánoni tekintetek alá esik. Nálunk a 
világi papság ad t i tulum dioeceseos van 
felszentelve. Joga van, hogy az illető egy-
házmegye tisztességes ellátásáról, gondos-
kodjék. De evvel a joggal az a kötelezettsége 
j á r a papnak, hogy viszont ő az egyház-
megyének a papi hivatás köréhez szorosan 
tar tozó tevékenység által szakadatlanul szol-
gá la tá ra álljon. Az egyházmegye területéről 
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huzamosan távollevő képviselő plébános, t a n á r 
vagy segédlelkész, az egyházmegyei papi szol-
gá la t tel jesí tésében kétség kívül akadályozva 
van. Evvel az egyházmegyei szolgálatban be-
álló hiánynyal minden esetre felér az a ha-
szon, mely az egyházra az ál tal háramlik, 
hogy az illető papképviselő az országgyűlésen 
magasabb rendű szolgá la tokat tesz az orszá-
géi mel le t t az egyháznak is. 

Igen ám, csakhogy éppen ennek a maga-
sabb szolgálatnak, e szolgálat szükségességének 
vagy oppor tuni tásának megítélése az egyház-
ban, annak hierarchikus szervezeténél fogva, 
nem függ az egyesek tetszésétől , hanem min-
den egyházmegyében az illetékes főpásztorra 
van bizva, még pedig nem vá l toz ta tha tó emberi 
jogfejlődés, hanem vá l tozha ta t l an isteni jogrend 
alapján. 

Ez oly nagyfontosságú szent elv, hogy 
tőle az anyaszen tegyházban tág í tan i nem 
lehet. 

A n n a k megítélése, válik-e valamely pap-
nak országgyűlési képviselői szereplése és 
mennyiben válik az anyaszen tegyház nagyobb 
javára , legfőbb fokon minden egyházmegye 
terüle tén a főpász tor jogha tósága körébe tar-
tozik. Az e t á rgyra vonatkozó kánon jog isteni 
elve ki van mondva a szent Írásban, szent Pá l 
apostol által a Timotheushoz irt második le-
vél 2. fe jezetének 4. versében : „Nemo mili-
ta ns Deo implicat se negotiis saecularibus." 
Maga a té teles egyházi vagyis kánoni jog 
egyetemes egyházi törvény jellegével a C. 15. 
Clerici, de vita et honest, clericor. j u t o t t ki-
fejezésre, a mely igy szól: „Clerici officia vel 
commercia saecularia non exerceant ." A legna-
gyobb kanonis ták egyike, Scl imalzgruber pe-
dig az egyház eme törvényét következőképp 
ér telmezi : „Regula general is est, ne Clerici 
officia, mimera, commercia saecularia exerceant , 
praesert im, quae s ta tum dedecent clericalem 
vel ecclesiasticis functionibus sunt impedimento." 

Mindebből világos, hogy az országos kép-
viselői állásra való vállalkozás papra nézve 
nem lehet önkény tá rgya . Az t mondani , hog}7  

elég, ha megválasztása u t á n je lentkezik az 
illető kérésével engedelemre, hogy papi mű-
ködési köréből ideiglenesen távozhassék, nem 
elég biztosíték az önkény s a már a képvise-
lőjelölések idején bekövetkezhető visszaélések 
meggát lására . Lám, ha valamely pap gynma-

siUmi vagy főiskolai világi tantárgyak t an i tha tása 
véget t valamely főiskola világi ka rá ra készül 
tanulásra , bezzeg nem igy gondolkozik ám 
soha. Nem mond ja a z t : m a j d ha megkapom a 
tanár i állást, kérek engedelmet, illetve fel-
mentés t az egyházmegye, az egyházi állás 
szolgálata alól. Előzetesen bocsá t ja íőpászto-
r ának Ítélete alá, megengedliető-e neki a világi 
t a n t á r g y a k t an í t á sá ra való vállalkozás, a mely 
eset leg az illető egyházmegyében tel jesen 
kivül esik az egyházmegyei papi szolgálat 
ha táskörén . P e d i g a t aná rkodás világi tansza-
kokban, a mint- ezt szerzetesrendeink élete 
bizonyít ja , sokkal közelebb esik a t i sz tán papi 
szolgálathoz, min t az országgyűlési képviselő-
ség. Tehá t csak ragaszkodjunk a kánonjog 
szelleméhez és betűjéhez. 

Midőn azonban ar ra buzdí tunk, hogy az 
országos képviselői állásra való, önmagában 
véve nemes sőt felséges törekvéséből a pap-
ságnak mintegy már . a limine ki legyen zárva 
minden ba jnak a for rasa, az önkény : nem 
akarunk, mer t nem t a r t j u k magunka t illetéke-
seknek, apodictice oly szabályt fogalmazni, a 
mely ezt a kényes ügyet, kivétel meg nem 
engedésével, minden képzelhető esetre nézve, 
normat ive és taxa t ive elintézze. 

Mi csak fe lvete t tük most az eszmét. Az 
egyházi t u d o m á n y hozzáér tő avatot t ja i , az 
egyház j a v á t és dicsőségét áhító pap tá r sak és 
papi koronák, — szóljanak hozzá. Dönteni csak a 
magas püspöki ka r dönthet . 

Az 1848: XIX. törvényczikk és a Karok. 
(Vége ) 

A természet tudományi kutatások inductív mód-
szere hozta meg a többi tudományok regenerat ióját is. 
Az emberiség nagy problémái más úton-módon tár-
gyal ta tnak ma, mint a Scholastika idejében. Indiciumok-
ból indul ki a bizonyítástan. A természettudományok 
haladása emelte az orvost a javasasszonyok és klerikus 
gyógyítók színvonala fölébe. Az orvosszakértő a bíró 
előtt ma nem vádol, nem véd, hanem a tiszta valósá-
got deríti fel és ezzel előmozdítja az igazság kiszol-
gáltatását, a helyes arányban álló verdikt hozatalát. 

Többnyire magyand beszélünk, irunk az egyete-
men, hol előbb a latin, majd 1849-től 1861-ig a németé 
volt a hatalom. De félteni kell a magyarosságot. 

Ti magyar nyelvtudósok ! ellenőrizzétek mind-
nyá junk a jká t és tollát. Mind idegen irodalmakat olva-
sunk, a napisaj tó idegen szellemi termékeket sebtiben 
tálal reggel és este asztalunkra, tele nyelvtani hibák-
kal, fa t tyuhajfásokkal , utánzatokkal, idegen istenek 
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imádásával. Ennek következtében veszély fenyegeti a 
magyaros szófüzést, a magyaros gondolkodást. Magyar 
nyelvtudományi előadásokat kellene rendezni az összes 
egyetemi polgárság számára. 

Egyet minden esetre hirdetni fog a bölcsészeti 
Kar minden időben. Azt, hogy a tudomány önczél. Ön-
magáért művelendő, minden részleteiben, tekintet nél-
kül arra, hogy mit tesz, mit nem tesz vizsgatárgyává 
az állam. 

A három világi Kar általános természetű tantár-
gyai közül az érdekesebbek szépen válogathatok, tanul-
ságosan illeszthetők egymás mellé. 

Magas, nemes és emberies műveltséget szerezhet 
a hallgató, a ki a különböző Karok tantárgyai közt 
megtalálja mindazt, a mivel menekül a korlátolt, egy-
oldalú, elfogult, szűk besánczoltatástól. Nem lesz ezer-
mester, hanem józan eklektikus, művelt s vezetésre 
hivatott szakférfiú. 

A tervszerűen válogató jeles tanítványok teszik 
meleggé a Karok közti viszonyt, teszik tökéletesebbé 
az egyetértést, élénkítik a testvériséget s az összetar-
tozandóság érzetét. 

Az ilyen hallgatóink lesznek szószólói a Karok 
közti összefüggés érzetének. Igy nemcsak a külső 
szervezet, a közös Rector és Tanács, hanem belső szel-
lemi kötelék füzi össze a Karokat, mint egyesíti ujabban 
a párizsi fakultásokat, ugy hogy ma már ismét beszélnek 
a párizsi egyetem egységességéről. 

A különböző Karok tagjaira nézve közös talál-
kozási alkalmakat ad a hazafiság is. Az egyetem okos 
látogatása nemcsak az észt élesíti, hanem a szivet és 
jellemet is nemesíti, képezi, neveli a jövőnek vezetőit 
hazafias irányban. A kegyeletes ifjúság ünnepli a nem-
zet vértanúit, megkoszorúzza a nemzet nagy halott-
jait vagy inkább halhatatlanait; lelkesen ünnepli a po-
litikai átalakulás márcziusi idusát. 

Kimeríthetetlen forrásai ezek a közös ünnepek a 
lelkesítő hazafiasságnak, a rajongó honszeretetnek. Ez 
a magasztos cultus pedig közelebb hozza egymáshoz s 
a legszentebb érzelem közősségével egyesíti a külön-
böző Karok hallgatóit. 

A Karok közt nagybecsű szellemi kapcsolatot 
alkot a tanári érzelem s gondolkodás emelkedettségé-
nek, nemességének azonossága. 

A theologus, a jogász, az orvos és a bölcsészta-
nár nem csupán csak anyagi jutalomért dolgozik, nem 
bérért, zsoldért fáradozik. A tiszteletdíj, ha millió is 
az egyetemi budget, nem éri fel a szellemi munka 
et.hikai becsét. A theologus a lelkiek, a jogász az igaz-
ság, az orvos a szenvedő emberiség, a tudós tanár a 
lelkes ifjúság szent érdekei képviselője. A tiszteletdíj-
jal nem lehet minket megfizetni, azzal csak a tisztelet 
adóját lehet részben leróvni. *) A tanár legszebb jutal-
mát magában a tanári működésben találja. Az elismerés 
a megtisztelő emlék a tanítványok százainak, ezreinek 
hálás szivében van elhelyezve s biztosítva. .Bármely 
karbeliek legyünk is, a kik igy gondolkodunk, lehe-
tünk-e egymás irányában rokonszenv nélkül? 

*) Vécsey T. : A római jog. 385. lap. 

A munkafelosztás teremti a Karokat s az egye-
temi szervezet biztosítja mindenkinek függetlenségét, 
autonómiáját, de a collegialitás, az ifjúságnak szere-
tete egyesíti a különböző karbelieket. Jó- és balsors-
ban éreznünk kell, hogy szolidaritás van életbevágó 
ügyeink közt. Összefüggnek a tudományok. Tantágya-
ink egymást kiegészítik, kibővítik, kimélyítik. A colle-
giális viszonyból gyarapodik a Karok közti viszonynak 
bensősége. A testvéries gyöngédség s szeretet melegé-
nél kari tárgyalásaink, tanácskozásaink át lesznek va-
rázsolva nyugodt, higgadt, kellemes találkozásokká, sőt 
némi szervezeti módosítással azt el lehetne érni, hogy 
noha mindegyik Kár belügyei intézésében a többi Ka-
roktól független egész s azokkal tökéletes egyenlősé-
get élvez, mégis az egész Egyetemet kifelé érdeklő 
kérdésekben közös egyetemi előkészítő tanácskozások 
tartatnának, hol minden tanárnak lenne ülése és szava, 
épségben hagyva a Karok szerinti döntést. 

A nagy összejövetelek mellett élénkülne annak 
érzése, hogy az egységes szervezetnek élő alkotói és 
nem szétszórt fragmentumai vagyunk ; tudomást ven-
nénk arról, hogy kisebb-nagyobb fragmentumokat jut-
tat ki-ki a magyar tudományosság pandektáihoz ; min-
denik specziálistát boldogítaná az a tudat, hogy ő 
szakmája vonzó és vonzott test az egyetemi tudomá-
nyok naprendszerében. 

Nem lehet az egyetemre nagyobb áldás,, mint az 
erők cooperatioja s az ezen nyugvó összhang, rokon-
szenv s kifelé egység, daczára a különbségeknek, me-
lyek befelé elválasztanak bennünket, a kutatási körök 
és módszerek tekintetében. Magasztos érzés, hogy egy 
nagy családot alkotnak az Egyetem tanárai. 

Az unió fokozza az erőket, ki nem számítható 
arányokban. A szellemi erők szövetkezése hatalmas 
autonomiát követel a közéletben s annak tiszteletet 
parancsol és biztosít, minden irányban. 

Eszményképünk, a munka. 
Feladatunk az igazság keresése, újabb igazságok 

felderítésével a tudomány előbbre vitele. 
Fáradozásaink, virrasztásaink főczélja a haza állam-

jogi, közgazdasági és szellemi függetlenségének fo-
kozása. 

Éltető levegőnk a tanszabadság. 
Boldogságunk a tanítványok haladása. 
Büszkeségünk a succrescentia. 
Legfőbb vágyunk, hogy az Egyetemet minél virág-

zóbbá tegyük. 
íme mindmegannyi találkozó pont, melyre min-

denik Kar valamennyi ta,gja törekszik. 
V. Hectori fogadalom. 

A hol a hit és jog, egészség és bölcseség oltárai-
nál a tudománynak annyi fölkentje áldozik s annyi 
nemes példát ad a lelkes fiatalságnak, mint Egyete-
münkön, ott elvárható, hogy a béke és a tudomány za-
vartalanul lakozzék nekik szentelt csarnokainkban. 

Ez az én rectori reményem. 
A lelkiismeretes vezetés : rectori elhatározásom. 
Kötelességem ugyan az Egyetem javát czélzó 

minden eszmével foglalkozni, azt illetékes uton-módon 
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tárgyaltatni, s a mi határozatba megy, azt életbe lép-
tetni, de a rövid hivatalos év főleg administrativ fela-
datokat tüz a rector elébe. 

Ébren fogok őrködni az egyetemi rend és fegye-
lem felett. 

Erélyesen fogom védeni az egyetemi élet békéjét, 
nyugalmát és szabadságát. 

Érvényt akarok szerezni az Egyetem aranybullás 
királyi privilégiumainak, önkormányzatunkból folyó 
statútumainknak s tisztes hagyományainknak minden 
irányban. 

Atyai szivvel s komolysággal mozdítom elő az 
ifjúság boldogulását. 

Ez részemről a rectori ünnepélyes fogadalom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 4. A keresztény valláshoz való ragasz-

kodás erőpróbája. — 
A keresztény vallás ellen indított nagy magyar 

kulturharcz idején némelyek azt tartották legnagyobb 
csapásnak, hogy az állam elvette a papság kezéből az 
állami anyakönyvelés jogát és hasznát. Mások a pol-
gári házasság behozatalát tekintették legveszedelme-
sebb támadásnak a nemzet keresztény vallási öröksége 
ellen. A „Religio" már akkor figyelmeztetett, hogy nem 
ezeken a sebeken át fenyegeti az országot a vallási el-
züllés és erkölcsi elvérzés legnagyobb veszedelme, hanem 
a halálos sebet a magyar nemzet erkölcsi épségén az 
állami hatalomnak a vallás szabad gyakorlatáról czi-
mií törvényben nyilvánult elpártolása és elszakadása 
fogja ütni. 

Azóta az események igazat szolgáltatván ennek a 
lapnak, a katholikus közönség is egyértelemmel az u. n. 
íelekezetlenség állami kiváltságolásában látja a pusztu-
lással fenyegető jövő veszedelem pokoli forrongását, 
melyből, ha kellő időben nem történik orvoslás, viha-
ros időben lávaként fog az istentelenség az országra 
szétáradni, pusztasággá változtatva a magyar nemzet 
szellemi életének keresztény alkotásait és emlékeit, 
mint Francziaországban tette a 18-ik század végén. 

Ne csodálkozzék tehát senki azon, ha mi, mint 
Sión várfokának egyik közember toronyőre, a levihar-
zott választásokat a keresztény vallásnak erről a veszé-
lyeztetett álláspontjáról tekintjük "és nézzük, azt kér-
dezve „custos, quid de nocte ?" mire jár az idő, 
hajnalra-e vagy az örök éj lebomlására? 

Ha valaki azt mondaná, hogy az embernek, a vé-
gett hogy megélhessen, elégséges, ha van kenyere, 
vize és levegője. Igenis elég lenne mindez, ha az em-
ber csak állat volna. De az ember Isten képére és 
hasonlatosságára teremtett öröklétű szellemi lény, a 
kinek kenyéren, vizén és levegőn kivül, főleg szellemi 
táplálékokra, igazságra, erényre és mindenek felett 
vallásra van szüksége, hogy emberhez méltóan éljen 
és bizalommal tekinthessen ki a testi halál után kö-
vetkező öröklét hónába. „Non in solo pane vivit homo, 
sed in omni verbo, quod procedit ex ore Dei," 
mondá isteni Megváltónk és Mesterünk, Jézus Krisztus. 

A nemzetek ugyanennek a törvénynek vannak 
alávetve. Hazaföld és levegő nélkül nem lehet nem-
zetnek megélni. Ámde a leggazdagabb földön és a leg-
paradicsomibb levegőben is elpusztul a nemzet, — 
mint a régi római nagy birodalom, — hogyha az isten-
tisztelet és istenfélelem ereje megtöretvén meglazul-
nak az erkölcsök s a nemzeti erények helyét a nem-
zeti bűnök és az általános elfajulás uralma foglalja el. 
„Justitia elevat gentes, miseros autem facit populos 
peccatum." Az Isten előtt való köteles helytállás 
emeli, növeli, gyarapítja a nemzeteket, mondja a zsol-
táros, mig a bűn, az megnyomorítja a népeket. 

Az a kérdés, mutatkozott-e a lefolyt választások 
alatt emelkedése a nemzeti ragaszkodás erejének' a 
keresztény valláshoz ? Igen, vagy nem. 

Igazságtalanok volnánk és a történelem álprófé-
tának bélyegezhetne méltán, ha azt mondanók, hogy 
nemzetünkben 5 év alatt a keresztény valláshoz való 
ragaszkodásnak ereje semmi tekintetben sem fokozó-
dott. Igenis, van emelkedés a veszélyeztetett keresz-
tény magyar államiság féltésében, áhitásában, szerete-
tében és a biztosítására irányuló munkásságban és 
küzdelemben. Ezt örömmel lehet konstatálni. De a 
miben aztán már igazán nincsen öröm, az abban áll, 
hogy ez az örvendetes emelkedés a keresztény vallás 
megbecsülésében csaknem ijesztően csekély, mondjuk ki, 
a választásokban nyilvánult nemzeti erőkifejtésnek csak 
gyenge 1/íi0-a.d része. Az elkereszténytelenedés országos 
terjedésére a szavazók óriás nagy többsége papi sza-
vazatokkal és helyeslésekkel is gazdagon felspékelve azt 
mondotta, hogy minden jól van ugy a hogy van. Némely 
rész félti ugyan mindenekfelett a magyar földet, a másik 
rész csak a levegőért, a szabadságért retteg. A lelki javak-
kal, a melyekből a lelkek nemzetféntartó ereje táplálkozik, 
sem agráriusok, sem szabadelvűek nem nagyon törőd-
nek. Egy tekintélyes töredéknek pedig legkisebb 
gondja van arra, hogy mit tanit és mit kiván az 
Isten; neki elég az, hogy mit üzent Kossuth Lajos a 
pokollal való szövetségről. 

Ha a keresztény vallás nem Isten akarata volna, 
e jelenség felett egykedvűen lehetne napirendre térni. 
Ámde az Istennel való nemtörődés, legveszedelmesebb 
kedvtelés valamely nemzet részéről. 

A keresztény magyar államiság híveiben az Isten 
büntetéseitől való félelem mellett főleg az iránta való 
szeretet fokozza a kedvet a további munkára és küz-
delemre, tudva azt, hogy boldogságunk az Isten sze-
retete. ? ? 

Temesvár. Főpásztori szózat a temesvár-^gyárvárosi 
templom felszentelése alkalmából. — 

A mily ritka, olyannyira lélekemelő püspöki tény-
kedést óhajtok a közel jövőben végezni. 

Még a millennáris esztendőben nagylelkűen elha-
tározta Temesvár szab. kir. városának nemes közön-
sége, hogy mint az itthelyi plébániák kegyura, Isten 
nagyobb dicsőségére s az ezeréves fordulónak Temes-
várott való méltó megörökítésére a Gyárkülvárosban 
uj plébániatemplomot emel. A midőn még ugyanazon 
évben az építendő templom alapkövét ünnepélyesen 
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megszenteltem, egyúttal elhatároztam, hogy ezt a tem-
plomot annak idején a bold, szűz Máriának, mint a 
magyarok Nagyasszonyának tiszteletére fogom ünne-
pélyesen fölszentelni, consecrálni. 

Miután az Istennek tetsző mű, az évszázadokra 
szóló hatalmas templom felépült, s úgy a város, vala-
mint a hívek áldozatkészségéből méltó berendezést 
nyert, a consecratio napját ez évi október 13-ára, a 
magyarok Nagyasszonyának ünnepére tűztem ki, mely 
alkalomra Krisztusban szeretett két püspöktársam, 
nagyméltóságú Bubics Zsigmond kassai püspök úr és 
Hornig Károly báró veszprémi püspök úr ő exczellen-
cziája is megígérték eljövetelüket s az épületes szer-
tartásban való részvételüket. 

Örömem azonban nem volna teljes, hahogy Krisz-
tusban kedves hiveim az ünnepségből s a vele járó 
lelki áldásokból nem vennék ki részöket. 

Ennélfogva meghagyom a temesvár-gyárvárosi 
plébánosnak, hogy híveivel — a mint azt az egyházi 
törvény előírja — az ünnepet megelőző napon böjtöl-
jön (jejunentj, továbbá mind a három helybeli plébá-
nosnak s a mehalai lelkésznek, hogy híveiket a ma-
gasztos ünnepre előkészítsék s az abban való részvé-
telre buzdítsák, őket arra körmenetben elvezessék. 
Még fokozná örömemet, ha a Temesvárhoz közelfekvő 
községek, kivált Gyarmatha, Szent-András, Uj-Besse-
nyő, Kis-Becskerek, Szabadfalu, Ságh és Szakáiháza 
plébániák hívei papjaik vezetése alatt a ritka ünnepre 
elzarándokolnának, és részesülnének azokban a kegyel-
mekben, melyek a ritka ünnepséggel járnak. Gondos-
kodtam, hogy a zarándokok magyar és német szent-
beszédet hallgathassanak. 

Az egyház felhatalmazása erejével pedig mind-
azoknak, kik az ünnepre s a főoltárba elhelyezendő 
szent ereklyék, és pedig sz. Simon apostol, sz. Gellért 
és sz. Lőrincz vértanúk, továbbá sz. Laurean és Vere-
cundus ereklyéinek tiszteletére eljönnek, s az egyház 
által ily alkalmakra megszabott feltételeknek megfelel-
nek, ezennel egy évi búcsút engedélyezek. Erről a 
temesvári és a szomszédos plébániák hívei október 6-án a 
szószékről értesítendők és egyúttal buzdítandók, hogy a 
13-án vezetendő körmenetben minél nagyobb számban 
és ajtatos lélekkel részt vegyenek. 

Azoknak a lelkészeknek, kik híveikkel az ünnepre 
elzarándokolni óhajtanak, előterjesztésükre szivesen 
leszek akár helyettes kirendelése, akár pedig valamely 
szomszédos paptársnak adandó kétszermisézhetési en-
gedély által segítségükre. 

Részesítse a jóságos mennyei Atya áldásainak és 
kegyelmeinek bőségében mindazokat, kik ezen az Ő 
dicsőségére alkotott mű létrehozásában fáradoztak, 
ahhoz adományaikkal hozzájárultak. Legyen e tem-
plom az a hely, hol temesvár-gyárvárosi híveim öröm-
mel gyülekeznek Isten dicsőítésére és keresztény ka-
tholikus kötelességeik buzgó teljesítésére, hogy onnan 
az áldások bősége áradjon kedvelt székvárosomra és 
annak összes lakosságára. Hirdesse egyúttal e templom 
a késő utódok előtt Temesvár szab. kir. város hazafias 
érzületét is, a melynek lelkesedése azt a magyar haza 
ezeréves fennállása emlékére emelte. 

Temesvárott, 1901. szeptember hó 25-én. 
Sándor, püspök. 

T A R C Z A , 
Keresztények segítsége. 

— „Saepe dum Christi populus.u — 

Midőn Krisztus hivő népét 
Ölé az ellen bősz dühe : 
Az égi Szűz sohsem késett, 
Kegyes segélyt mindég külde. 

Az ős atyák beszélik azt : 
Hogy harcz után nyert pénzen 
A Szűznek szobrot, templomot, 
Építettek hálaképen. 

Szűz anyánk új kegyelmeket 
Ma is nyer Istentől nekünk : 
Melyért ország, világ, szívből 
Zeng éneket együtt velünk. 

Óh beh szerencsés ünnepnap ! 
A felmentés áldott napja : 
Midőn Rómát, Péter székét; 
A török verve ott hagyta . . . . 

Szelid ifjak, és szűz lányok, 
Könyörgő papság, és népek, 
A segítő égi Szűznek 
Kegyelmét szivből zengjétek . . . . 

Óh Jézus áldott szűz Anyja ! 
Növeld bennünk a szent hi tet : 
Hogy szent Pius, *) és mindnyájan 
Háláljuk hőn a szent szivet. 

Jézus szent Anyjának vallunk, 
Dicsőséges szent Szűz téged : 
Ki védted, és ma is óvod, 
Keresztény ájtatos néped. 

Dühöngjön a sátán hada, 
Isten gonosz ellensége : 
Nem félünk ; mert a kereszttel, 
Megtörik a sátán mérge. 

Nem árthat : mert véd a szent Szűz, 
Öt rendelé Isten mellénk : 
Kész menteni nyomott népét : 
Ha csak él szent hite szerént. 

Hahogy ekkép véd a szent Szűz, 
Megszűnik a harczok dühe : 
Jöhet a pokol száz hada, 
Elűzi mind az Ég Szüze. 

*) V-ik Pius a lepantoi ütközett napján 1571. október 7-én 
hirtelen felnyitván szobája ablakát, magas lelkesedéssel .felkiál-
tot t : — „félre minden más dologgal ; fussatok a templomba Isten 
nek hálát adni : hadseregünk győz," — mondá a jelenlévőknek. 
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Ledőlt Sión őrtornyával, 
Noha erős volt várfala : 
Dávid szent városa eltűnt, -— — 
Védelmét Isten nem adta . . . . 

De Rómára Jézus anyja, 
Kiterjeszti erős jobbjá t : 
Es szent Fia hatalmával 
Leveri a bűnös hordát . . . . 

Téged örök időn által, 
Áldunk ezért Szentháromság : 
Hogy szűz Anyánk által reánk 
Virradt a lelki szabadság. 

Balassy István. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
47/1901. szám. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Budapesten, a magyarországi latin és görög szer-
tartású róm. kath. tanitók segély-alapja központi bizottságá-
nak 1901. évi aug. hó 24-én tartott XVII. közgyűléséről. 

II. 
Az 1901. évben felosztás alá eső eme 9212 kor. 

95 fillérből az alapszabályok 7. §-a szerint j u t : 
1. Ösztöndíj azásra (a fenti összeg 4/io 

része) . . . . 3685 kor. 18 fii." 
2. Segély és gyámpénzekre {3/10 rész) 

gyámolításra ( / 1 0 rész ; együttvéve a 
fenti összeg 5/10 része) 4606 „ 48 „ 

3. Az országos árvaház alapjának gyara-
pítására y io rész 921 „ 29 „ 

Összesen: 9212 kor. 95 fii. 
A segélyalap számadó gondnokának, Begovesevich 

Róbert, v. püspök úrnak előterjesztett számadás-kivo-
nata tudomásul vétetett és elnök indítványára a köz-
gyűlés mély háláját és őszinte köszönetét fejezi ki a 
Segélyalap vagyonát kezelő egri fökáptalan képviselője, 
Begovesevich Róbert, v. püspök iránt, ki páratlan oda-
adással buzgólkodik az alap gondozásában. 

IX. Elnök indítványára kimondja a bizottság, 
hogy a folyó évben 

segélyekre 4000 koronát 
ösztöndijakra 3500 „ 

szavaz meg. Ezenkívül : 
az 1) alatti összegből 185 kor. 18 fii. 
a 2) alatti összegből 606 „ 48 „ 
úgyszintén a VII. a), b), c) pont alatti-

ból . 491 „ 26 „ 
Összesen : 1282 kor. 92 fii. 

az elnök kezeinél hagyatik, hogy abból évközben sür-
gős segélyeket utalhasson ki és a bizottság intézkedései 
szerint fizetéseket eszközölhessen. 

X. Következik az ösztöndíjak megszavazása. 
Elnök jelentése szerint régi ösztöndíjas volt . . . 34 
Ösztöndíját fel nem vette 2 egész, 2 fél évit . . 4 
Tanulmányait befejezte . . 7 

Elmaradt összesen: 11 
Eszei int régi ösztöndíjas lesz . . ~ ! " ! ! ! ! . 23, 

j kiknek 100 koronájával jár 2300 korona 
betöltendő 12 hely (az ú j ösztöndíjasok 

számát a közp. biz. 1-el felemelte á 100 
koronával 1200 „ 

s így az ösztödíjakra kiutalt 3500 korona 
kimeríttetett. 

Ösztöndíját fel nem vet te: Roszjár Erzsébet, 
Vinkler Leontin, Lakatos József, (fél évit) és Balog 
Dénes szintén fél évit. 

Tanulmányait befejezte : Buday Béla, Dorotics 
Ilon, Jancsina Mária, Juhász Olga, Mészáros Aladár, 
Molnár Gyula és Szabó Anna. 

A régi ösztöndíjasok névsora: Barabás Sándor, 
Rarabás Róza, Bartalics Ferencz, Bertalan József, 
Bobory Zoltán, Bodnár Mária, Czikker Ferencz, Erdeljú 
Géza, Fent Blanka, Klein Jenő, K im Róza, Králik 
József, Lakatos Géza, Lehóczky Mária, Marton Jenő, 
Méder Mihály, Mihályi Jenő, Nevelős Gyula, Orbán 
József, Szmodics Kázmér, Takács Gyula, Todor Béla 
és Vékony József. 

A 12 u j helyre folyamodott 58. 
A központi bizottság a kérvényeket beható tár-

gyalás alá vette és az ösztöndijakat a következő tanu-
lóknak ítélte oda : 

Polgári Margit, képzőint. növendék, egri egyház 
m. ; Koscs Antal, főgymn. VI. oszt., eperjesi egyházm ; 
Puskás Gábor, főgymn. V. oszt., erdélyi egyházm. ; 
Tódor László, főgymn, IV. oszt., erdélyi egyházm. ; 
Oberle Alajos, egyetemi hallgató, esztergomi főegyh. 
m. ; Berkovics Miklós, egyetemi hallgató, győri egyhm ; 
Kotsis Jolán, képzőintézeti növ., győri egyhm. ; 
Lipeczky Ágoston, főgymn. VIII. oszt., szatmári egy-
házm. ; Grossmann Mária, felső leány-iskola I. oszt., 
szepesi egyházm ; Laszczik Ernő, képzőintézeti növ., 
székesfehérvári egyházm.; Tormássy László, képzőin-
tézeti növ., szombathelyi egyházmegye ; Györkös Jó-
zsef, főgymn. V. oszt., veszprémi egyházm. 

Az ösztöndijak első része a jövő 1901—1902. 
iskolai év első félévének, a második része a második 
félévnek sikeres befejezése után válik esedékessé. 
Azonban a központi bizottság határozata szerint: „az 
ösztöndíj csak azon esetben fizetendő ki, ha az ösz-
töndíjas kifogástalan magaviselet mellett, legalább is 
általános jó osztályzatú bizonyítványt mutat fel." A 
pénz rendesen bélyegzett s az intézeti igazgató által 
is aláirt nyugtára a bizottság elnökénél Esztergomban 
vehető fel. Mellékelni kell a nyert bizonyítvány hite-
les másolatát is. Megjegyeztetik azonban, hogy : „Akik 
ösztöndijukat augusztus 15-ig fel nem veszik, elvesztik 
jogigényüket és az ösztöndijasok sorából törültetnek." 

XI. tárgyalás alá vétettek a segélyezés iránt be-
adott folyamodványok. 
Beérkezett összesen 166 
Kifogásoltatott 5 

Maradt jogosult folyamodó . 161 
A bizottság a folyamodványokat átvizsgálta és 

elhatározta, hogy a IX. pontban kiutalt 4000 korona ki-
osztását akként eszközli, hogy száz folyamodót egyen-
ként 40 korona segélyben részesít. 
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A segély osztásánál a kellőleg fel nem szerelt s 
nem az egyházmegyei hatóság (egyházmegyei iroda) 
útján, vagy a kitűzött határidőn (julius 31.) túl beér-
kezett folyamodványok a jegyzékbe nem foglaltattak 
és figyelembe nem vétettek. A jogosult folyamodók 
közül még azok részesittettek elsőbbségben, kik három 
éven belül a segélyalap jótéteményében nem része-
sültek. 

A segélyzettek a következők : 
Beszterczebánya egyházm. Holicska János bába-

keszi, Peterecz Ignácz garamrévi, Stubnya Ignácz sál-
falvai, Szmetana Szaniszló korponai, Tomanek Józset 
barsberzenczei. Vojczik Ignácz dovali, Molcsán István 
dobróczi, Szopkó József alsó-lehotai tanitók, össze-
sen : 8. 

Eger egyházm. özv. Bacskay Mihályné erdőkö-
vesdi, özv. Friedrich Antalné szt. erzsébeti, özv. Nagy 
Károlynó egri, özv. Vécsy Agostonnó tiszaroffi tanitók, 
összesen *4. 

Eperjes egyházm. özv. Andráskó Józsefné eper-
jesi, Császárik Vazul orlói, Czómpalyi Ede haváji, 
Donátnik György nech-válypolyánkai, Gojdics András 
stefurói, Kertik Péter vidrányi, Krenyiczky Péter tili-
nyei, özv. Moszkva Jánosné eperjesi, Neviczky István 
mező-laborczi, özv. Sárpataki Sándorné eperjesi, Szaffka 
Vazul pillér-pekleni, özv. Takács Péterné pitrovai, 
Tinyi Imre zdobai, özv. Vrábely Jánosné sapineczi, 
özv. Zsalkovics Andrásné homonna-rikitói tanitók, ösz-
szesen 15. 

Erdély egyházm. özv. Bartha Józsefné csik-som-
lyói, Bálint István zetelaki, Biró József csik-delnei, 
őzv. Boga Jánosné gyergyó-szárhegyi, Borsos Mihály 
köszvényes-remetei, Gergely József csik-szt.-simoni, 
György András hatolykai, özv. Imre Ferenczné atyhai, 
özv. László Istvánné gyergyó-ditrói, Lőrincz Péter 
hideg-kuti, Mihály István felvinczi, Orbán János, ud-
varhely-szentléleki, Orbán Ferencz csöbi, özv. Pál 
Balázsné csík-mindszenti, özv. Sándor Mihályné udvar-
hegy-szentléleki, Yinczefi László búzás-bessenyői tani-
tók, összesen 16. 

Esztergom főegyházm. özv. Dualszky Károlyné 
nahácsi, özv. Farkas Jánosné kelenyei, Hanusz Győző 
kis-váradi, özv. Háray Jánosné vadkerti, Horák Bernát 
hont-nádasi, özv. Janda Rezsőné szent-kereszti, Juhász 
József névedi, Kanka János nagy-kosztolányi, özv. 
Mórász Ignáczné esztergomi, Szokoly István bussai taní-
tók, összesen 10. 

Győr egyházm. özv. Borossay Jánosné nemes-lá-
donyi, Wészinger Ferencz alsó-rámóczi tanítók, össze-
sen 2. 

Kassa egyházm. Angelovics Endre sirokai, Czírbusz 
Mihály sókuti, Gajdos János plavniczai, Szaup Imre ga-
ranyi tanítók, összesen 4. 

Munkács egyházm. özv. Mihályovits Jánosné cse-
csehói tanítóné, összesen 1. 

Nagyvárad g. sz. egyházm. Bitye János tötösi, 
Marián Aurél v.-rogozi, Márkus Sándor szent-lázári, 
Pap Mihály kővági, özv. Szekula Györgyné sajtényi 
tanítók illetve tanítónők, összesen 5. 

Nagyvárad 1. sz. egyházm. özv. Viry Lászlóné mar-
gittai lakos, összesen 1. 

Nyitra egyházm. Hanusz Alajos alsó-orechói, Jan-
csina Zénó szkala-ujfalusi, Klacskó Károly zákopcsi, 
Melicher István felső-szúcsi. Nemrava József nyitrai 
tanítók, összesen 5. 

Pannonhalma egyházm. Bognár István győr-szt.-
mártoni, Draskovics József péterdi, Németh József vén eki 
tanítók, összesen 3. 

Pécs egyházm. Horváth Károly némethi, Jung 
Ferencz kis-kőszegi, Kresz János kis-dorogi, Mousung 
Gyula hőgyószi, özv. Miltónyi Istvánné pécsi, Schu-
bert Károly p.-szt.-erzsébeti tanitók, összesen 6. 

Rozsnyó egyházm. Özv. Klima Antalné nagy-rő-
czei, özv. ,Komlósy Istvánné feledi tanitónék, össze-
sen 2. 

Szatmár egyházm. Pillich Lajos ungvári, Sárga 
József akna-szlatinai tanítók, összesen 2. 

Szamosujvár egyházm. Özv. Avrám Illésiié kusalyi 
lakós, összesen 1. 

Szepes egyházm. Özv. Arvay Jánosné szepes-
szombati, Bisz József vichodrai, özv. Dsurny Jánosné 
szepes-váraljai, Hagovszky József vikartóczi, Szlusny 
Gusztáv oláhdubai, Vollay Elemér szepes-iglói tanítók 
összesen 6. 

Szombathely egyházm. Schneiderics Józsefné 
újlaki, özv. Szakály Józsefné szombathelyi, Szélessy 
István balozsa-meggyesi tanítók, összesen 3. 

Veszprém egyházm. Belső Kálmán padari, Pol-
csinszky János nemes-rádi, özv. Schweitzer Lajosné 
bozsóki, özv. Szita Boldizsárné csurgói, özv. Tarnóczy 
Ferenczné csurgói, özv. Tolnay Józsefné veszprémi 
tanítók, illetve tanitónék, összesen 6. 

A megszavazott segély rendes bélyeggel ellátott 
nyugtára Esztergomban az elnökségnél felvehető. 

Mindazon segélyösszegek, melyek f. é. deczember 
hó 31-ig fel nem vétetnek, az alap javára visszatar-
tatnak. (Vége kövi) ' 

I R O D A L O M . 

= Szent líeszéd, melyet az esztergomi szent-
Anna-templomnak helyreállítása és díszítése után tör-
tént egyházi felavatása alkalmával 1901. évi julius 26-
án, szent Anna napján mondott Dr Rajner Lajos, 
pápa ő szentsége házi főpapja, esztergomi prépost-ka-
nonok. Az esztergomi főt. egyházi hatóság engedelmé-
vel. Esztergom, 1901. 8-r. 16 1. 

Történeti bevezetés után ezt a tételt fejti ki : 
„Szent Annának főérdeme, hogy a bold, szűz Máriát 
szülte, fölnevelte, gondját viselte, hogy Istennek ezen 
választott erénye, az ő méltó lakóhelye lett a földön. 
Mária Isten temploma, szent Anna e templom gond-
viselője." 

— Lubrich Ágost egyetemi tanár életrajza. Irta 
Tomor Ferencz. Különlenyomat az „Alkotmány" 1901 év-
folyamából. Budapest, 1901.16-r. 153 lap. Néhány példány 
még kapható a szerzőnél 1 korona beküldése kapcsán. 
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-f- A nagy emberek és a szentek lélektana. Irta 
Joly Henrik. Franczia eredetiből a 2. illetőleg a 4. ki-
adás után fordította és kiadja a b. pesti növendékpapság 
magyar egyházirodalmi iskolája. Az esztergomi főegyház-
megyei hatóság jóváhagyásával. Budapest, 1901. 8-r. 
211 és 144 r 

A budapesti egyh. írod. iskola kiadványai min-
denkor kitűntek választékosság és a kidolgozás elegan-
cziája által. Ez a kötet méltóan sorakozik a munkála-
tok fényes sorozatához. Samassa érseknek van ajánlva. 

= Erkölcsbölcselet. Irta Cathrein Győző jézus-
társasági atya. A 3. javított s bővített kiadás nyomán 
fordította a Csanádi Növendékpapság Magyar Egyháziro-
dalmi Iskolája. Második kötet. Különös erkölcsbölcse-
let. Temesvárott, 1901. n. 8-r. 714 1. Ára a 2 kötetnek 
8, növendékpapoknak 6 korona. 

Nem lehet kifejezni azt az örömet, melyet e ritka 
becsű munka megmagyarítása felett érzünk. Korunk 
vallásilag közönyös, erkölcsileg léha irányzatával szem-
ben ez a munka valóságos hadsereg, mely ébreszt és 
hódít. Módját kell ejteni, hogy intelligens világi köre-
inkbe behatoljon. 

— Megjelent a „Bölcseleti Folyóirat" 1901, III., 
szeptember 15-iki füzete, 232 oldalnyi terjedelemben, a 
következő gazdag és érdekes tartalommal : I. Érteke-
zések. Az emberi természet egysége Aristoteles lélek-
tanában. Bihari F. Immánuel. — A társadalmi mozgal-
mak ujabb fázisai. Várnai Sándor. — A munka társa-
dalmi szervezése. —i. — Ruskin és müvei. — A kinai 
böleselkedés eszméi. Y. — II. Bölcseleti mozgalmak, 
vegyesek. Keresztény-szocziális előadások. — A jog-
bölcselet a budapesti egyetemen. — A Társadalom-
tudományi Társaság. — Bölcselet-tudományi előadások 
a budapesti egyetemen. — Bölcseleti jutalomtétel. — 
III. A bölcselet magyar nyelve. Néhány szó a nyelvmű-
velésről. Hodács Ágost. — IV. Irodalmi értesítő. Ch. 
Huit : La Philosophie de la Nature chez les anciens. 
Dr Kiss János. — Akten des Y. internationalen Kon-
gresses katholischer Gelehrten zu München. Dr Kiss 
János. Folyóiratok. Ezt a közlönyt pártolásra a leg-
melegebben ajánljuk. 1886-ban alapította s azóta szer-
keszti és kiadja dr Kiss János egyetemi tanár, Buda-
pest, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. A folyóirat négy 
füzetének megjelenési napjai : márczius 15., junius 15., 
szeptember 15. és deczember 15. Ara egy évre 5 frt. 

— Megjelent a „Hittudományi Folyóirat" 1901. 
III., szeptember 15-iki füzete, 240 oldalnyi terjedelem-
ben, a következő tartalommal: I. Értekezések. Jónás 
próféta könyve. Dr Hám Antal. — Az oltár. Nyőgér 
Antal. A kereszténység jogi helyzete a római biroda-
lomban. Dr Vargha Dezső. — La-Bruyére és Prévost-
Paradol az egyházi szónoklatról. Dr Vetési József. — 
II. Hittudományi mozgalmak, vegyesek. Egyház és 
kultura az Egyesült-Államokban. — III. A hittudo-
mány magyar nyelve. Egyházjog vagy kánonjog. 
Hodács Ágost. — Három ösztönző példa. A szerkesztő. 
— IV. Irodalmi értesítő. Joachim. Pecci. Oeuvres 
pastorales. Kozáry Gyula. — Folyóiratok. — Ezt a 

! folyóiratot igen ajánljuk olvasóinknak, 1890-ben ala-
pította s azóta szerkeszti és kiadja dr Kiss János egye-
temi tanár, Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5 a. A 
folyóirat négy füzetének megjelenési napjai márczius 
15., junius 15., szeptember 15. és deczember 15. Ára 
egy évre 5 frt. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 

előterjesztésére a pozsonyi társaskáptalanban üresedés-
ben levő kanonokságot Veszely Ferencz, a Szenthárom-
ságról nevezett pozsonyi plébánia lelkészének adomá-
nyozom. Kelt Bécsben, 1901. évi szeptember hó 21-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett hirünk szerint a san Giro-

lamo intézet ügye nemsokára tisztázva lesz._ Olaszor-
szág, Ausztria és a Vatikán már békés egyetértésre ju-
tottak. Annál szomorúbb az a másik hir, hogy az olasz 
kormány törvényt szándékozik készíteni, mely a királyi 
exequatur előtt kötelezné a püspököket kinyilatkozta-
tására annak, hogy a fennálló intézményeknek magu-
kat teljesen alávetik s Rómát Olaszország fővárosának 
végleg elismerik. Uj harczok előtt áll tehát az egyház 
Olaszországban. 

— Előzetes jelentés. Csaplár Benedek, Acsay 
Antal dr és Gyürky Ödön meghívására a budapesi Kath. 
Körben értekezlet volt, melyben határozatba ment az, 
hogy márcsak azért is, mivel Lubrich Ágoston sírem-
lékére az adakozás már önként megindult és egyetlen-
egy helyről, Pozsonyból, már 153 korona gyűlt össze, 
az ügyet bizottság vegye a kezébe. A bizottság azon-
nal megalakulván, felhívása az adakozásra legközelebb 
várható. Ajánljuk m. t. olvasóink figyelmébe. 

— A legújabb Concordatum az, melyet a napok-
ban Ecuador köztársaság kötött az apostoli szentszék-
kel. Ecuador a hitvalló, sőt vértanú Garcia Moreno 
elnök idejében teljes békében és szeretetben ólt a kath. 
egyházzal. Azóta szabadkőműves kormány következett. 
Ez azonban végre is belátta, hogy békében kell élnie 
a tiszta kath. lakosságú országban a kath. egyházzal. 
Igy jött létre a Concordatum. 

— A Pázmániták figyelmébe. A Pázmáneum kor-
mányzósága értesíti tiszt, növendékeit, hogy az inté-
zetben (IX., Waisenhausgasse 14) való megjelenésüket 
október kilenczedikére, estére várja. 

— Francziaországban az autorizáczióért folyamo-
dott férfi szerzetes-rendek száma 10-ről 27-re emelke-
dett. Ezek közt vannak a dömések 25, a ferencziek 
39 rendházzal, a sacré-coeur testvérei 136 tanintézet-
tel, a kapuczinusok 47 házzal és intézettel. A gre-
noblei grande chartreuse és a leríni trappisták is a fo-
lyamodók közt vannak. 

A szerkesztő telefonja. 
Dr 0 . Még egy kis türelmet. — K. L. Jól sejti. Az ap. 

levél a „Religio"-ban folyó munkára, sőt azontúl másra is vonat-
kozik. — H. I. Levél megy. — Gerjen. Megkapja. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
ÉVFOLYAM-

SZ. II. Félév. 1901. 

„Verge alaeriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve. unítati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmámjok. A Rituale-kérdés Magyarországon. — Tájékoztató szózat a tudomány-egyetem, ifjúságához. 
«-- Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A szentírás egy igen fontos helyének méiy értelme. — C l e v e l a n d : (üliio. E.-A. Egyes.-
Állam.) Templomszentelés. Kath. kongresszus. — O s n a b r ü c k : A német katholikusok ezidei vagyis 48-ik nagygyűléséről karczo-
latok. — Kath. Nevelés és Tanitásügy. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Jubileumi aj tatosságok és körmenet Budapesten. 

— Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
LEONE. 

A Rituale-kérdés Magyarországon.*) 
Irta : Dr Rajner Lajos. 

P á z m á n y Ri tuá lé já t 1625 évi jul ius hó 
26-án kel t körrendele tével ad t a ki. Azon idő-
közben, mely Telegdi Agendar iusa (1588) és 
P á z m á n y Ri tual éj a megjelenése köz t lefolyt, 
a Ri tuá lé t i l letőleg ké t nevezetes m o z z a n a t 
men t végbe. 

V. Sixtus pápa 1588. jan . 22. kel t „Im-
mensa aeterni Dei" con s ti tu ti ójával t izenöt 
bibornoki congregat ió t ál l í tot t fel az egyete-
mes egyház lelki és az egyházi ál lam világi 
ügyeinek intézésére. Ezek közt ötödik helyen 
a szentszer tar tások és ünnepségekre felügyelő 
gyülekezet (Congregatio Quinta pro sacris Ri-
tibus et Caeremoniis) fordul elő. 

A második nevezetes mozzana t pedig az, 
hogy ezen idő a la t t megje lentek a római egy-
ház szer tar tásos könyveinek hivatalos kiadásai, 
s ezek közt időre nézve utolsónak a Ri tuale 
Romanum. 

Azon nagy fontosságnál fogva, melylyel 
ezen ké t tény a szer tar tásos j og tovább fej-
lesztésére birt, kényte lenek vagyunk annak 

*) Láscba „Religio-Vallás" 1901. I. félévi 47—52. sz.) 

részleteivel foglalkozni, különösen pedig ku-
tatni , minő ha táskörre l r u h á z t a t o t t fel a mon-
dot t congregat io? és mily jogi á l lapot szár-
m a z o t t a római egyház szer tar tásos könyveinek 
hivatalos megje lenésével? neveze tesen érvé-
nyűke t vesztet ték-e az egyes egyházak külön-
leges szer tar tásos könyvei s ezek közö t t külö-
nösen az egyházmegyei r i tuá lé? 

A szer tar tásos congregat io ha tá sköré t leg-
hi telesebben m e g t u d j u k magábó l a pápa con-
st i tut iójából , mely annak alapító okmánya . 

Y. Sixtus emlí te t t „ Immensa aeterni Dei" 
con sti tu ti ó jában l e lada tává teszi ezen congre-
ga t iónak a r ra ügyelni ; „ut veter es ritus sacri ubivis 
locorum in omnibus Urbis Orbisque Ecclesiis, 
e t iam in Capella nos t ra Pontif icia, in missis, 
divinis officiis, sac ramentorum administrat ione, 
caeter isque ad divinum cul tum pert inent ibus, 
a quibusvis personis dil igenter observentur, 
taeremoniae si exoleverint restituantur, si deprava-
t ae fuer int , re formentur , libros de sacris riti-
bus et caeremoniis, imprimis pontificale, Ritu-
ale, Caeremoniale, p rou t opus fuerit , r e fo rment 
et entendent" *) 

A hatáskör , melye t a pápa ezen congre-
ga t iónak kijelöl, min t lá t juk, első sorban felü-
gyeleti. 0 reá ta r toz ik ar ra ügyelni, hogy a 

(Magnum Bullarium Roman. T. II. pg. 669. ed. 
Luxemburg. 1742.) 
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régi szertartások sértetlenül megőriztessenek, 
mindenki azok szerint végezze az isteni szol-
gálatokat, mondja a szent misét és breviáriu-
mot, szolgáltassa ki a szentségeket, és végezze 
az isteni tisztelet egyéb szent ténj^kedéseit. 

Az irány, melyben felügyeleti jogát gya-
korolni tartozik, az alapító oklevélben szintén 
világosan ki van jelölve s az nem újító és 
megmásító, hanem conservativ. A congregatió-
nak a pápa rendeléséből nem az a hivatása, 
hogy új szertar tásokat hozzon be vagy fogad-
tasson el egyes egyházakkal ; nem is az, hogy 
arra törekedjék, hogy valamennyi egyházban 
egyformák, egj 'öntetüek legyenek a szertartá-
sok, s e végre a részleges egyházak, őseiktől 
öröklött szertartásaik elhag}rásával, kizárólag 
a római rítust kövessék. A római rítus terjesz-
tése, a római szertartásos könyvek erőszakos 
behozatala, az egyes egyházak ősrégi szertar-
tásainak elnyomása s a római rítussal való 
felcserélése V. Sixtus rendeléséből egyáltalán 
nem feladata a szertartásos congregatiónak, 
sőt ellenkezőleg az a hivatása, hogy minde-
nütt , az örök város és az egész világ egyházaiban 
épp ugy mint magában a pápai capellában is, 
a szent mise, isteni szolgálatok, szentségek és 
egyéb istentiszteleti ténykedések az ősrégi 
szertartások szerint végeztessenek. 

Valamint a tr identi szent zsinat, ugy V. 
JSixtus sem ismer még kizárólagos római rítust, 
hanem általán régi szer tar tásokat (veteres 
rítus) emleget s ezek megőrzésére és épségben 
ta r tására rendeli a szertartásos congregatiót 
oly hatáskörrel, hogy amennyiben ezen ősrégi 
szertartások feledésbe mentek volna, azokat 
visszaállítsa (restituantur) ; a mennyiben meg-
ronta t tak , elf intorí t tat tak volna, azokat meg-
javí tsa és eredeti épségökbe visszahelyezze. 

A szertartásos congregationak tehá t még 
a reform terén is conservativ álláspontot kell 
elfoglalni, a reformnak ne legyen haladó, 
hanem inkább reactiváló iránya. Fe ladata 
kutatni a régi szertartások után, s azokat 
visszaállítani. 

A mi pedig a szertartásos könyveket, 
nevezetesen a bullában megemlítet t Pontiíicalét 
Caeremonialét és a mely minket főleg érde-
kel, a Rituálét illeti, V. Sixtus nem teszi föl-
tét lenül a cöngregatio kötelességévé azok 
hivatalos kiadásáról gondoskodni, hanem csupán 

azt a megbízást adja neki, hogy mennyiben 
anna kszüksége fenforogna, azokat felújítsa és 
kijavítsa. (Folytatjuk.) 

Tájékoztató szózat 
a tudomány-egyetem ifjúságához. 

— Beszéd, melylyel az 190112. egyetemi tanévet f . évi szép. 
15-én ünnepélyesen megnyitotta dr Concha Győző ny. r. 

tanár, a jogtudományi ei. rektoradó kar dékánja. — 

Tisztelt uraim ! 
Egyetemi polgárok ! 

Alma materünk bevett szokása szerint nekem jut 
a megtisztelő feladat, hogy önökhöz, az egyetemi pol-
gársághoz a maga összeségében forduljak s szavaimmal 
lelküket éppen arra irányítsam, a mire a körülmények, 
a helyzetekhez képest önöknek s önökkel az egyetem-
nek legnagyobb szüksége van. 

Teszem ezt, mint régi barátja az egyetemi ifjú-
ságnak, melyet oktatni, szellemileg fölemelni, ember-
séges, hazafias eszményeknek megnyerni, volt, immár 
harmincz évi, tanári működésemnek kitartással követett 
czélja. Ennek a régi kapocsnak czim én kérem önöket 
uraim, hallgassák szavaimat, még ha itt-ott nehezükre 
esnének is, türelemmel, a minthogy én az önök iránti 
igaz szeretetből intézem azokat önökhöz. 

S mi lehetne az, a mire figyelmüket irányítanom, 
a minek lelküket megnyernem a mai napon leginkább 
kell, a mire önöknek, az egyetemnek legnagyobb szük-
sége van. 

A lefolyt év izgalmai, zavarai után mi egyébről 
szólhatnék, mint annak az iránynak a természetéről, 
melyet követve egyetemünk a maga hivatását a nem-
zet életében zavartalanul és sikerrel betöltheti. Mert 
a mult év iránya, bármily magasztosak voltak indító 
okai, helytelen utakra tévedt. 

Vissza kell tehát térnem a mult év eseményeire 
s azok bírálata után jelölhetem meg legvilágosabban 
a helyes irányt, a melyben az egyetem polgárságának 
mozognia kell. 

A nemzetnek százados kegyelet megszentelte jel-
vényén, a szent koronán, az egyetem ujon épült haj-
lékában, ma sem tudjuk hogyan, kitől esett sérelem az 
önök nagy részének érzékeny, ifjú lelkében azt a vá-
gyat ébresztette, hogy e jelvénynek legmagasztosb ré-
sze, a kereszt valamely látható külső ténynyel is íöl-
magasztaltassék, nevezetesen az egyetem összes helyi-
ségeiben kifüggesztessék, s ezzel a keresztényellenes s 
kozmopolita irány elítéltessék. Kéréssel fordultak a 
közokt. kormányhoz. E kérés az egyetemi hatóságok 
körében különböző megítélésre talált, magam, karom-
mal együtt a kérést az aulára és tanácsteremre nézve 
helyeseltük, a tantermekre nem, ellenben az egyetem 
legfőbb hatósága, a tanács*) teljesíthetőnek egyáltalán 
nem találta. 

Önök azonban be sem várva a közoktatási kor-
mány döntését, a kereszteket több tanteremben önha-
talmúlag kifüggesztették s ez által az egyetemi igaz-
gató hatóságnak tettleg ellene szegültek, a mi termé-
szetesen az egyetem működésének időleges felfüggesz-
tésére vezetett. 

Ezt követte a jogi kar egyik tanárának némely 
lapok szerint vallástalan és nemzetietlen irányú tanai 
elleni tiltakozás, mely azonban a tanítási szabadság 

*) Többsége. Én óvást adtam be ellene, a miről a világ 
tudni se akart, nagyon érthetően. Szerk. 
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megtámadásává fajult s a pályatársi jó viszonynak leg-
komolyabb megzavarását is maga után vonta. 

Ezen tényekkel az egyetem hatósága iránti alkot-
mányos engedelmesség, a tanítás szabadsága, végül a 
pályatársi jó viszony sértetett meg. Már pedig minde-
zek nélkül egyetem fenn nem állhat. 

A hatóság vezeti az egyetemi munkálkodást s 
határozza meg, ha nem is kizárólag, az egyetem jelle-
gét külső jelvények által. 

A tanszabadság emeli az egyetemet a tudomány 
búvárló műhelyévé. 

A pályatársi jó viszony teszi lehetségessé az 
együttes, egymást kiegészítő, sarkalló, ösztönző tanulást. 

Minden elfogulatlan itélő az elmúlt év felsorolt 
eseményeiben, az egyetemi hatóság, tanárok, hallgatók 
együttműködésének, szóval az egyetemi élet rendjének 
megbontását kell hogy lássa. 

Épp oly bizonyos azonban, hogy az egyetemi 
élet zavarát okozott e tettek indító okai kifogástalanok, 
a nemzet legfőbb életelveiben, az egyetemi együttmű-
ködés végső maximáiban gyökerezők voltak. 

A mult év eseményeinek hibája nyilván nem az 
azokat létrehozott tettek indító okaiban, hanem ered-
ményeiben rejlett. 

Az volt-e a hiba, hogy az egyetemi ifjúság tekin-
télyes része a keresztény hit mellett foglalt állást, 
vagy hogy erős nemzeti érzést mutatott ? Az-e, hogy 
a vallás ócsárlása, a kozmopolitizmus ellen tiltakozott? 
Az-e, hogy a tanár tanítása fölött bírálatot gyakorolt, 
avagy hogy a különböző nézetüek egymással nézeteik 
védelmére szembeszálltak ? 

De hisz a keresztény lúten nyugszik nemzetünk 
országto élete. Legfőbb fejének, királyának, alaptörvény 
szerint kereszténynek, sőt keresztény katholikusnak 
kell lennie. A nemzet a maga országló hatalmát a 
katholikus egyház közreműködésével szállítja át a ko-
ronázásban a törvényes királyra, s a különböző keresz-
tény vallások főpapjait, mint ilyeneket hivja meg 
törvényhozó gyűlésébe. De tovább kell mennünk, keresz-
ténység és czivilisatio egyek, ennek jele alatt találjuk az 
emberiségnek legszebb, legjobb gyümölcseit, legnagyobb 
értelmi alkotásait. Az emberi lény humanizálása csak 
christianizálásával sikerül. 

A nemzeti érzés felbuzdulása a nemzet legfőbb 
jelvényének tiszteletében, magyarnál, a ki emberi szük-
ségleteit képes megtagadni, korlátozni, hogy sajátossá-
gát, nemzeti egyéniségét megőrizze, a ki készebb sze-
gényül, csekély számban, egyszerű kultúrával, világha-
talmi külön szereplés nélkül élni, mint magyarnak lenni 
megszűnni, szintén nem lehet hiba. 

A tanítás és tanulás szabadságára alapított egye-
temen, a hol ez elv egy szaknak párhuzamos két tan-
székében intézményileg meg van testesítve, a hol a 
hallgató választhat a párhuzamos tanszékek tanárai 
között, a tanár tanításának bírálata hallgatói részéről 
magától értetődő dolog, épp ugy mint a hallgatók so-
rakozása az ellentétes nézetű tanárok körül. 

A vallás, a kereszténység, a magyarság melletti 
buzgalom, a tanár tanítasának bírálata, a hallgatók 
állásfoglalása a különböző irányú tanok mellett, mint 
indító okok semmi olyat magukban nem foglalnak, a 
mi egyetemünk rendjével ellenkeznék, sőt annak leg-
főbb ezéljaiból, működési elveiből következik. 

A vallás tudományára külön kara van, keresztény 
jellegét hirdetik jelvényei, czimere, a rector és déká-
nok jogarai, zászlaja, temploma és egyetemi isteni 
tisztelete, a melyről éppen ide jöttünk. 

Magyarságát még M. Terézia megjelölte egysze-
rűen regia scientiarum universitas hungarica-nak 
nevezve, a tanszabadság elvét, mely az egyetemek böl-
csőjéből, Bolognából ered s melynek 800-éves múltja 

van, u j életre keltette 48-iki nagy reform törvényho-
zásunk. 

A mult év eseményeinek hibája tehát nem indító 
okaikban, hanem eredményeikben rejlik. 

Önök, tisztelt barátim ! elfeledték, miben áll az 
egyetem és benne az önök munkája ; elfeledték, miként 
viszonylik az egyetem a nemzet életéhez ; elfeledték, 
minő munkát oszt ki a nemzet a maga sokféle műhe-
lyeiben az egyetemi ifjúságnak. Ezért lett, a mit vég-
kez vittek, az egyetem czéljaival, munkálkodási leg-
főbb elveivel egyező, nemes indító okaik ellenére, ered-
ményében rendbontássá, a hatósági, a tanári tekintély 
sértésévé, a pályatársi kapocs szétszaggatásává. 

Miben áll az egyetem munkája? 
Abban, a tanárok részéről, hogy a kutató, búvárló 

gondolat legjobb munkásai, az élő szó közvetlenségé-
vel származtassák át ugy a bnvárlat bevégzett ered-
ményeit, mint a kutatási ösztönt, a tudvágyat. 

Abban, a tanulók részéről, hogy a legmagasb hi-
vatásokra törekvők a hivatásukhoz szükséges kész 
ismereteken felül a további önművelésre szükséges 
önálló szellemet megszerezzék. 

Az egyetem a nemzet életében a haladó gondolat mű-
helye, a bevégzett tárháza, nem a cselekvés szintere. A hol 
cselekszik is, mint a klinikákon, vagy a kész, bevég-
zett gondolat közlése, vagy a továbbhaladó gondolat 
világrahozása végett teszi. 

A gondolat szüzessége, igazsága e műhely, e tár-
ház lehető elszigetelését kívánja minden oly emberi, 
nemzeti köteléktől, minden oly tevékenységtől, a mely 
az egyetem munkásai, tanárok, tanítványok, tiszta-lá-
tását nehezítené, vagy éppen az igazságon kivül, más 
érdek szolgálatába hajthatná. 

A nemzeti szellemnek biztos menhelyre van szük-
sége, a hol gondolkozói, búvárai menten a cselekvő 
élet zajától, nem feszélyezve annak ezerfelé huzó kö-
telékeitől űzhessék nehéz munkájukat : a nemzetnek a 
tudatlanság sötétsége alóli fölszabadításában, a hol 
legfőképen ifjúsága elteljék, megittasodjék a természet, 
az emberi eszme, a mindenség alkotó erőibe való ön-
zetlen bepillantás, a világfolyás részleteibe való önzet-
len elmélyedés által, ahol eszményi, egyetemes hajla-
mokat gyűjtsön magának a cselekvés, a tettek idejére, 
a midőn az embert eszmény-ellenes erők, egyéni érde-
kek nyomorúsága húzzák le a föld sarába. 

Az egyetemekbe nem szabad a ténymegállapítás, 
a gondolatképzés, a szemlélet, az ítélés elmebeli 
munkája mellé a cselekvés, a tett akarati munkájának 
vegyülni. 

Mert a költő szerint : „Gonosz egy ló a tett, föl-
veszi gazdáját, Hagyja előbb fékkel igazítni száját. De 
neki bogárzik minden kicsiségre Viszi tűznek, viznek, 
lehajítja végre." Arany: Buda Halála. 

Az egyetem nem politizálhat, nem gazdálkod-
hatik, nem űzhet propagandát ; az egyetem kutat, az 
egyetem okozati és czélbeli összefüggéseket magyaráz, 
s elismert legfőbb igazságokat közvetít, esetleg al-
kalmaz. 

A hol a nemzet különös okokból az egyetemek-
nek politikai szerepet jut tat a törvényhozásbani része-
sedés utján, a hol gazdálkodásra hatalmazza föl anyagi 
létalapjainak kezelésében, a hol kormányzati autonó-
miával látja el tagjai megválasztásában és a buvárlat 
és oktatás együttes munkájának vezetésében, a hol 
vallási hivatást tulajdonít neki, tagjai vallási szükség-
leteinek kielégítésében, ott mindezen feladatokat bú-
várló, kutató, tanító munkájának szervezetétől külön 
szervezetek ut ján oldja meg. 

Mindenesetie pedig akkor is másodsorba helyezi 
az egyetem vallási, politikai, gazdálkodási, önkormány-
zati munkáját tulaj donképi hivatása mellett. 
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Az egyetem csak addig lehet egyetem, a mig az 
eszmék, gondolatok képzésének műhelye, az elismert, 
megállapodott, legfőbb igazságok közvetítője, az ifjú-
ság színe-javának eszményekre oktató intézete, szóval 
a kutató, a bíráló, az ítélő s nem a cselekvő szellem 
birodalma. 

Ha az egyetem egészében a gondolkodó s nem a 
cselekvő szellem műhelye, még kevésbbé lehet az egye-
tem tanuló részének a cselekvés a feladata. 

A mint a cselekvés az egyetemen átalában csak 
a gondolkodás, a szellemi elsajátítás eszköze lehet, 
azonképen az egyetem tanulói karát a cselekvés 
csak tanuló hivatásának lehetővé tétele végett il-
letheti. 

Az egyetem tanuló tagjait csak annyiban illet-
heti cselekvés, a mennyiben búvárkodó, tanuló, elmél-
kedő, ideálok után törekvő szellemi munkájuk, akár 
valamely fizikai, akár szellemi akadályra talál. 

Cselekvésök azonban mire terjedhet? A bolognai 
egyetem scholarium universitása, melyben a tanulókat 
illette az egyetemi munka vezérlete, melynek tanulói: 
nagyrészt meglett férfiak, választották meg s látták el 
facultas docendivel a tanárokat és a maguk, a tanulók 
saját körükből választották a rectort, az egyetemi kor-
mányzó hatóságát, a világ nagy részében, a párizsi 
egyetem mintájára, a doctorum universitásává alakult. 

A cselekvés a mai egyetemi szervezetben, az 
egyetem tanuló tagjainál, szellemi munkájukon kivül, 
a kérésre, a szenvedett sérelmek miatt az illetékes 
hatóságok előtt érvényesített panaszra vonatkoz-
hatil: csak. 

Az egyetemi élet rendjének mult évi zavara ép̂ -
pen abból állott elő, hogy tanulói kara vallási, nem-
zeti, tudományos szellemének lelki érvényesítése, szel-
lemének tárgyilagos kifejezése, kérésének, sérelmének 
előterjesztése helyett a cselekvésnek fizikai fegyveré-
hez folyamodott, a kereszteknek tényleges kifüggeszté-
sével, a tanárnak kihivó jellegű feleletre vonásával, s 
egymás tényleges megtámadásával. 

Az egyetem tanuló polgárainak mult évi, indító 
okaiban nemes mozgalma, az egyetem különös élet-
rendjétől eltekintve, általában is olyan volt, a melyet 
semmiféle emberi egyesület felbomlás nélkül meg-
nem bír. 

Minden emberi együttműködés alapföltétele, hogy 
az illető egyesületnek, — legyen az község, társaság, 
egyház vagy állam, — alkotmánya szerint arra jogo-
sult döntő hatósága előtt a kormányzottnak meg kell 
hajolnia, még ha a határozata reá hátrányos vagy ép-
pen jogtalan is, s ellene orvoslást nem erőhatalommal, 
sem activ ellenállással, hanem más uton kell keresni. 
Az orvoslás vagy abban állhat, hogy a hatóságot, ha-
tározatának visszavonására birja, avagy a jogtalan pa-
rancsot nem teljesíti, s ez által a hatóságot az erőszak 
alkalmazásának kényes helyzetébe hozva, nagyobb 
megfontolásra kényszeríti, avagy felsőbb hatósághoz 
folyamodik, szóval passive viselkedik, passiv ellenál-
lást, úgynevezett alkotmányos engedelmességet tanú-
sít ; de nem állhat abban, hogy a hatóság határozata 
ellen a saját akaratát önhatalmúlag megvalósítsa, activ 
ellentállást tanúsítson. 

Büszkélkedünk s méltán politikai érettségünkkel, 
az alkotmányos életre rátermettebbeknek tudjuk ma-
gunkat mint Európának sok, nálunk műveltebb nem-
zete. E politikai érettség a mult évi egyetemi mozgal-
mak részeseinél nem vált be, pedig, bár ifjak, magya-
rok voltak, a kiknél csirájában már mutatkozni kellett 
volna. Hevökben elfeledték, hogy a törvényes hatal-
mak iránti alkotmányos engedelmesség minden emberi 
együttműködésnek, mely jogra, szabadságra, nem zsar-
noktóli félelemre van alapítva, első, legfőbb parancsa. 

Alkotmányos engedelmesség nélkül az együttmű-
ködés, a szabadság helyére anarchia avagy szolgai en-
gedelmességet, félelmet parancsoló föltétlen uralom lép. 

Az egyetemi közélet, az egyetemi szabadság, em-
bereknek, tanároknak, tanulóknak együttműködése. Az 
egyetemi szabadság kinek-kinek az együttműködésben 
való érvényesülése oly képen, oly részben, a mint azt 
az egyetemi élet czélja, s az egyetem egyes tagjának: 
a hatóságnak, a tanárnak, a tanulónak elismert értéke, 
munkaköre megengedi. E czéllal s az egyes tag elis-
mert értékével, munkakörével ellenkező érvényesülést 
az egyetemi szervezet épp oly kevéssé bir meg, a 
mint bármely más emberi együttműködést lehetetlenné 
tenne a tagok szerepének fölcserélése, a megszabott 
munka helyett a tetszés szerint választottnak végzése, 
a jogos munkarend helyett, erőszakkal egy másnak 
létesítése. 

Ily élet, uraim ! a chaos, a forradalom, de nem a 
szabadság. A nemes czélból, nemes indító okból eredt 
mozgalom az eszközök által fajult el, eredménye az 
eszközök által vált jogtalanná, melyeket annak megva-
lósítására alkalmaztak. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 8. A szentírás egy igen fontos 

helyének mély értelme. — 
Szabadságszeretet és liberalizmus két különböző 

dolog. Oly messze esnek egymástól mint ég és föld. 
I Oly ellentétben vannak egymással mint a földgömb s 
j a magnes két ellentétes sarka. A szabadságszeretet 

vçlûnk születik s nem egj^éb mint soha nem nyugvó 
i törekvés az ember egyéni egész értékének vagyis alap-
i jában véve minden erejének az erkölcsi világrend bol-
: dogító törvényei szerint való szabad, teljes érvényesí-
! tésére a magánéletben, a társadalomban, az államban, 
: szóval minden téren, a hol törekvés törhet magának 
! utat ember részéről a boldogságra. A liberalizmus 

nem születik az emberrel, nem fakad az emberi ter-
mészetből, a liberalizmust az u. n. mivelt osztályokhoz 
tartozó emberek lelke kora ifjúságuktól késő vénségö-
kig az Istennel és a keresztény vallással meghasonlott 
s szakadatlan ellenségeskedésben élő forrongó világ 
levegőjével szívja fel magába mint kóranyagot, mely-
nek hatása az emberi szellemre olyan mint az ópiumé: 
egyre ellenállhatatlanabb gyönyörrel tölti el az emberi 
szellemet s azt épp a gyönyörárammal gyilkolja meg. 
A liberalizmus e kábító ereje abban a látszatban rejlik, 
mintha a liberalizmus maga a szabadság volna, a maga 
teljes, ideális szépségében. Rengeteg csalódás. Libera-
lizmus és szabadság ugy viszonylanak egymáshoz, 
mint az opium-gyönyör boldogsága az igazi boldog-
sághoz. 

Ne mondja senki, hogy a kath. anyaszentegy-
ház, midőn óvja híveit a liberalizmustól, a szabadság 
ellensége gyanánt lép fel. Épp ellenkezőleg. A szabad-
ságszeretet a keresztény vallás, a kath. egyház melen-
gető kebelén nőtt fel a keresztény népek nagy alkot-
mányos szervezetévé és életévé. Maga a protestáns 
Macaulay mondta az angol alkotmányról, hogy az abból 
az időből való, mikor még minden angol misére járt. 
Az egyéni akaraterőknek a közügyek intézésében való 
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igazán liberális, nem szűkkeblű részeltetése a hatalom 
részéről, keresztény elvek folyománya. Az egyenlőséget 
testvériséget, szabadságot az emberiség körében Krisz-
tus Urunk és az ő egyháza emelte érvényre. Krisztus 
és az egyház tehát korántsem ellensége az emberek 
szabad érvényesülésének, nem ellensége az emberi, s 
polgári, politikai szabadságnak. Krisztus és az egyház 
csak egy törekvésnek ellensége, annak a törekvés-
nek, mely az emberiséget először az állami életben, 
azután a magánéletben is elszakítani, „felszabadítani" 
akarja Istentől és Jézus Krisztus, az ő egyszülött Fia, 
a mi Megváltónk mindenek, egyesek, családok, társa-
dalmak, népek, nemzetek, államok felett való lelki 
uralkodásától. Ennek a törekvésnek, ennek az irány-
nak, mely a szabadság dicső nevét megrabolva alkotta 
magának az ellenállhatatlan csábos erővel biró „sza-
badelvű" nevet, igenis, ellensége Krisztus és az egyház. 

Az egész anyaszentegyházban tekintélylyel biró 
Müller Ernő, az ő Ker. Erkölcstudományában igy defi-
niálja a liberalizmust: „Liberalismi nomine non inteli-
gimus theorema (systema) politicum liberiori regiminis 
formae (az alkotmányos kormányzásnak, absolutismo 
oppositae) favens (mert ezt kedveljük s érte véráldo-
zatot is készek vagyunk hozni mi katholikusok), sed 
systema principiorum act emancipation em soôietatis humanae 
a Deo et Christo eius director um." 

A rationalizmusból, vagyis az emberi ész absolut, 
korlátlan erejébe vetett vakhiedelemből fakadt absolut 
szabadéivüség egyik főtételeül azt vallja, hogy az í 
államnak, az állami hatalomnak, mint ilyennek, nincs 
vallása, vagyis nem kell, hogy vallása legyen, különö-
sen pedig, hogy reá nézve még Krisztus vallása sem köte-
lező. TJoœrov yjsvôog. Az összes modern állambölcselet és 
tudomány főfö tévedése. Olvassák csak el jogtudó-
saink és államférfiaink azt a felhatalmazó nyilatkozatot, 
melylyel Isten lelki országának, az anyaszentegyháznak 
megalapítója, Jézus Krisztus, az apostolokat a világra 
kiküldötte. „Minden hatalom nekem adatott mennyben 
és a földön. Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemze-
teket, megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek nevében; tanítván őket megtartani mind, 
a miket parancsoltam nektek." x) A ezét, melyre őket 
kiküldötte, nem az, hogy itt-ott legyen és lézengjen az em-
berek közt egy-két tanítványa ; hanem az, hogy a nemze • 
tele legyenek az ő tanítványai, egyeseknek. megkeresz-
telkedése s az egész nemzetnek és államnak Krisztus 
tanítványává való felemelkedése által. Tehát nem csu-
pán egyeseknek, az állami hatalmaknak is Krisztus tanít-
ványai sorába kell beállni, a mint ezt szent Márk 
evangelista az ő párhuzamos helyén egész világosan is 
kimondja : „Hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek /" 2) Az állami hatalom is Isten teremtménye. 
„Nincs hatalmasság, hanem csak Istentől".3) 

A kath. papságnak, ah, nem az a feladata, hogy a 
szabadelvüséget szolgálja, hanem az, hogy a szabad-
elvűeket az evangélium megértésének meghódítsa. Fel-
séges, isteni feladat és foglalkozás ? ? 

') Sz. Máté, 28; 18, 19, 20. 
2) Sz. Márk 18 ; 15. 
3) Sz. Pál a róm. 13 ; 1. 

Cleveland. (Ohio. É.-A. Egy es.--Állam.) Templomszen-
telés. Kath. kongresszus. — 

Az itteni „Magyarok Vasárnapjáéban olvassuk a 
következő tudósításokat : 

A mc-keesporti gör. kath. templom fölszentelésé-
ről rendes levelezőnktől a következő értesítést vettük : 

Pittsburg. Pa., 1901. szept. 11. 

Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! 
Egy lélekemelő és nagyhorderejű eseményről van 

szerencsém ezúttal értesíteni. A mc-keesporti gör. kath. 
hivek vallásos buzgalmuknak igen szép jelét adták a 
közelmúltban. Ellensúlyozni akarván ugyanis a schiz-
matikusok térfoglalását az uj hazában, elhatározták, 
hogy egybevetvén csekély erejöket, egyesült gör. kath. 
egyházközséget szerveznek. E szép szándék beteljese-
dését Sztankaninetz Gyula, első lelkipásztoruk, jelen-
leg már az ó-hazában — Ungvárt — működő papnö-
veldéi aligazgató segité elő. Most tehát már csak 
templom kellett. Tekintve azonban ama körülményt, 
hogy amerikai népünk az ily nagyszabású mű létre-
hozásában teljesen magára van hagyatva, nem kis fel-
adat egy a kor igényeinek megfelelő templomot sem-
miből létesíteni. A talajt azonban erre előkészítette 
ft . Holosnyay Elek, jelenben homesteadi lelkész ur 
úgyannyira, hogy most ft. Medvetzky Gyula, jelenlegi 
mc-keesporti lelkész már egy szép monumentális tem-
plomban mutatja be áldozatát a mindenek Urának. 
F. hó 8 án tette föl a mc-keesporti egyházközség szép 
művére a koronát. E napon helyezték ugyanis a pro-
testánsoktól 16.000 dollárért vett templom tornyára 
hitünk szent jelvényét : a keresztet, mely hirdetni fogja 
az egyházközség tagjainak áldozatkészségét és vallásos 
buzgalmát hosszú időkön át ! Az ünnepélyes szt. misét 
Medvetzky Gyula helybeli lelkész, a megáldási szer-
tartást Holosnyay Elek, homesteadi lelkész és az al-
kalmi szt. beszédet Szabó János, pittsburgi lelkész 
mondotta, megszámlálhatlan népsokaság jelenlétében. 
Bár visszhangra találna e szép példa amerikai híveink-
nél, akkor nem kellene tartanunk attól, hogy szent 
szertartásunk hivei a schizma karjai közé kénytelenít-
tessenek. Adja Isten, hogy ugy legyen! Sz. 

A bridgeporton megtartott 46-ik német kath. kon-
gresszus határozataiból kiemeljük, hogy Rómában hirszol-
gáló hivatalt állítanak, mely a kath. lapokat a kath. 
világ központjából megbízható hírekkel fogja ellátni, 
minthogy az eddigi forrásokból nyert értesülések több-
nyire megbízhatatlanoknak bizonyultak. Feladatául tűzte 
ki és határozatilag az alapszabályokba fölvette, hogy 
fölkarolják a vallás ügyét a nyilvános életben azon 
elvek szerint, melyeket XHI . Leo az ő munkáseney-
klikájában megállapított. Tiltakozott továbbá a kon-
gresszus a szocziálisták azon tévtana ellen, mely a 
vallást magánügygyé degradálja, és követeli, hogy a 
kath. iskolák az iskolaalapból részesedjenek. 

Osnabrück. A német katholikusok ezidei vagyis 48-ik 
nagygyidéséről karczolatok. — 

Tavai Bonnban a fenséges Rajna mellett, ezidén 
Osnabrückben az erős szász faj által lakott síkságon 
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tartották a német katholikusok világhírű nagygyűlései-
ket. Nevezetes, hogy ennek a püspöki városnak vala-
mivel több mint */3 része katholikus, a többi protes-
táns, *) és mégis az egész város ünnepi szint és pompát 
öltött magára, hogy tiszteletét nyilvánítsa a német 
katholikusok vallási és társadalmi tevékenységének 
legkiválóbb alkotása, az évenkint tartani szokott kath. 
nagygyűlés iránt. Osnabrückben katholikusok és pro-
testánsok élénk tudatában vannak annak, hogy váro-
suknak mily előkelő szerep jutott a keresztény vallás 
németföldi meghonosításának és küzdelmeinek történe-
tében. Az osnabrücki püspökség régi évkönyvében 
olvassuk nagy Károly tettei közt az osnabrücki püs-
pökség megalapítását : 

Do men screef zeven hundert jare, 
In den twe und zeventigsten jare vort, 
Van Jhesus Christus unser heren gebort, 
Do makede Kevser Karl van Rom 
To Osenbrugge dat erste Bisschofdom. 

Ezen az ősrégi helyen tartották meg a katholiku-
sok ezidei gyülésöket. Részt vett benne 3 püspök, az 
osnabrücki megyés és két missióbeli püspök, főt. Euch 
Kopenhágából és dr Bitter Stockholmból. Aug. 25-én 
vasárnap d. u. 2 órakor volt a megnyitó ajtatosság, d. 
u. 4 órakor a munkás- és legény-egyesületek tartottak 
a nagygyűlés tiszteletére előzetes ünnepet, este 8 óra-
kor volt a katholikus egyesületi házban az ismerkedés-
nek és üdvözléseknek szánt előző ülés. 

Alaga a nagygyűlés aug. 26-án nyílt meg reggel 
ünnepi szent misével, melyen Vosz megyés püspök 
pontifikált. Az első zárt ülés 1/-2H órakor nyilt meg. 
Első ténye a pápa táviratának felolvasása volt, mely 
áldást hozott. Elnökké a nagygyűlés dr Trimborn 
Károly bírod, képviselőt választotta meg Kölnből. A 
nagygyűlés tisztikarának és a bizottságok elnökeinek 
megválasztása után mindenekelőtt táviratban üdvözöl-
ték a pápát és császárt és rögtön hozzá fogtak az első 
és legkényesebb tárgyhoz vaz apostoli szentszék helyzeté-
nek" ügyében való nyilatkozatnak megállapításához. 
Előzetes bizottsági tárgyalás nélkül, 12 előkelő, több-
nyire képviselőházi tag indítványára a világraszóló 
nyilatkozat következő szövegében állapodtak meg : 

„A német katholikusok 48. nagygyűlése, ugy 
mint az eddigiek tették, tiltakozik az apostoli szent-
széknek Rómában 1870 óta fennálló helyzete ellen, a 
mely az egész világ katholikusaira valamint a szent 
atya személyére nézve valóban tűrhetetlen. 

Teljes meggyőződéssel, tartózkodás nélkül csatla-
kozik a nagygyűlés ahhoz a nyilatkozathoz, melyet 
dicsőségtelen kormányzó XIII . Leo pápánk 1898. aug. 
5-én Olaszország püspökeihez, papságához és népéhez 
intézett: „Az olasz katholikusok, úgymond, éppen mert 
katholikusok, nem mondhatnak le arról a követelésről, 
hogy legfőbb egyházi elülj ár ójuknak a szükséges füg-
getlenség és az igazi és valódi szabadság visszaadassék, 
a mi a kath. egyház szabadságának és függetlenségé-
nek elengedhetetlen föltétele. 

A nagygyűlés a pápaság állásában és feladatában 

*) 53,000 lakosból 19,000 katholikus. 

a keresztény népek közt való béke biztosításának ki-
válóan jelentős tényezőjét látja és az apostoli szent-
széket mindenekfölött alkalmasnak tartja arra, hogy mint 
békebiró működjék a népek és államok érdekviszályai-
ban, a mint ezt a világtörténelem folytán oly gyakran 
és oly sikeresen végezte". 

Bachem dr birod. képviselő hozzászólása után, 
a ki ügyes fordulattal mutatott rá arra a körülményre, 
hogy a hágai béke-kongresszus után, a mely a pápát 
a béke-kongresszusból oly meggondolatlanul kizárta, 
nemsokára kiütött a búr háború, mely Németalföld 
népfajának már annyi vérébe és keservébe került, — 
elfogadta a nagygyűlés a következő határozati javas-
latot is : 

„Németország- katholikusainak nagygyűlése sür-
getve ajánlja a péterfillérhez való adakozást. Megokolja 
ezt az ap. sz. szék nyomasztó helyzetének szakadatlan 
fennállása". 

Következett 27 érsek és püspök, 14 világi és szer-
zetes egyházi dignitáriustól beérkezett üdvözletek fel-
olvasása. Végül következett a kölni érsek tisztb. 
elnöksége alatt működő „Német Katholikus Afrika-
Egyesület" további pártolásának ajánlása. A német 
katholikusok híven és nyomban követik a német világ-
hatalom hódító terjeszkedését különösen Afrikában, a 
hol a német védnökség alatt álló területeken 7 apostoli 
vikáriátusban 111 főmissió-állomás fejlődött ki. 

Hasonló meleg ajánlást kapott a nagygyűléstől a 
Sz. Bonifáczius és a Sz. Báfael-egyesület. Amannak czélja 
a kath. egyház segélyezése, támogatása Németország 
protestáns népességű területein ; emez a kivándorló 
német katholikusok ügyét gondozza, rendkivüli sikerrel 
és igazán nagy arányokban. Cahensly birod. képviselő, 
a sz. Ráfael-egyesület elnöke kimutatta, hogy ez az 
egyesület 30 évi fennállása alatt 14 /á millió márkát 
forgatott a kivándorlók javára s 1900-ban négy fő 
kikötőben, Brémában, Hamburgban, Antwerpenben, 
Rotterdamban 76,314 kivándorlót gondozott lelkileg ; 
ennyien látogatták ugyanis az illető helyeken az u. n. 
kivándorlók istenitiszteletét, közőlük 16,715-en a szent-
ségekhez is járulva. Ennek az egyesületnek jótékony-
ságát Magyarország kivándorlói is élvezik, a mennyi-
ben t. i. a kivándorlók közöl a németek csak az ant-
werpeni kikötőnél jelentkeznek többségben, mig a 
másik három helyen a magyar és a lengyel kivándor-
lók emelkednek többségre. *) A Ráfael-egyesületnek éven-
kint 18,000 márka kiadása van. 

Következett az éjszakamerikai Egyesült-Allamok-
ban élő németajkú katholikusok 46-ik nagygyűléséhez 
(Bridgeportba, Connecticut államba) intézett üdvözlés 
(Grusz und Handschlag), a melyben a nagy amerikai 
haza iránt való szeretet mellett a német anyanyelvhez 
való ragaszkodás óhaját nyilvánította a németországbeli 
német katholikusok 48-ik nagygyűlése. 

A mi ez után következett, bezáró aktus volt és 
messze földön, az egész katholikus világban figyelmet 
érdemel. A Windhorst-szövetség főtitkárának ajánlására 
kimondotta a nagygyűlés, hogy minden katholikus egye-
sületben más egyesületi czélok mellett kiváló súlyt kell 
helyezni az önképzésre (Seibätschulung) abban az irány -

*) Legközelebb összeülő katholikus nagygyűlésünk lépjen 
összeköttetésbe a német katholikusok Szent-Rái'ael-Egyesületével, 
mert a mi kivándorlóink érdekében nekünk magunknak is illik és 
kell akczióba lépni. Szerk. 
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ban, hogy az egyesületi tagok közügyekben, nyilvános 
fellépéseknél, megfelelő erővel és tekintélylyel tudjanak 
érvényesülni. Az esseni Windhorst-szövétség mintájára 
alakítandó férfi-szövetkezeteket melegen ajánlja a nagy-
gyűlés. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
47/1901. szám. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Budapesten, a magyarországi latin és görög szer-
tartású róm. kath. tanitók segély-alapja központi bizottságá-
nak 1901. évi aug. hó 24-én tartott XVII közgyűléséről. 

(Vége.) 

Mély tisztelettel felkéretnek a ftdő egyházmegyei 
hatóságok, hogy jelen jegyzőkönyvet lehetőleg egész 
terjedelmében, de saját egyházmegyéjükből sególyzett 
tanitók, özvegyek ésj ösztöndijasok névsorát különösen, 
az egyházmegyei körlevelekben közölni kegyeskedjenek, 
minthogy az illetők más úton értesítve nem lesznek. 

Felszólíttatnak továbbá a segélyezettek, hogy a 
nyugtatvány beküldése alkalmával a zavarok kikerü-
lése végett, tisztán irják ki lakóhelyüket és az utolsó 
postát. 

XII . Elnök bemutatja az egri főkáptalan átiratát, 
a melyben az 0 Eminencziája, a herczegprimás által 
az orsz. kath. tanítók árvaháza javára adott 30,000 
korona átvételét nyugtatja. 

A közp. bizottság e jelentést tudomásul veszi 
Jelenti továbbá az elnök, hogy az egri iparhitel-

intézetnél a tanitók árvaházi vagyonából elveszett 
4400 koronát méltsgos Begovesevich Róbert, v. püspök 
úr a sajátjából megtérítette. Indítványozza, hogy neve-
zett püspök úrnak e nagylelkűségeért jegyzőkönyvi 
köszönet szavaztassék. A közp. bizottság elnök indít-
ványát hálás elismerésének és köszönetének megújítása 
mellett emelte határozattá. 

Örömmel jelenti továbbá elnök, hogy a kath. 
tanítói árvaház, illetve segélyalapja kegyes adományo-
zók jóindulatából szaporodott. Ugyanis Boltizár József 
félsz, püspök, esztergomi ált. érs. helynök úr 25 éves 
püspöki jubileuma alkalmából az árvaházi alapra egy 
db. 100 frt. névértékű földtehermentesítési kötvény és 
200 koronát, összesen 400 koronát ; 

a párkány-járási tanítói egylet az árvaház alapjára 
200 koronát; 

az esztergomi-járási tanítók népnevelő egylete 
ugyancsak az árvaház a lapja javára 200 koronát s végül 

Pintér Eleonóra úrnő Nagy Szécsényből a magyar 
kath. egyház 900 éves jubileuma alkalmából az orsz. 
kath. tanitók segélyalapjának gyarapítására egy 100 
frtos kötvényt adományozott. 

A közp. bizottság ez elnöki jelentést nagy öröm-
mel vette tudomásul és egyben határozatilag kimon-
dotta, hogy nevezett nagylelkű adományokért jegyző-
könyvébe iktatja hálás köszönetét. 

A központi bizottság elhatározta, hogy e jeg3Tző-
könyvet egész terjedelmében megküldi a „Religio és 
Nevelés", a „Havi Közlöny", a „Népnevelő", „Kath. 
Paedagogia", „Népiskolai Tanügy", „Kath. Tanügy", 
„Magyar Állam", „Társulati Értesítő", „Alkotmány", 
„Egyházmegyei Közlöny", „Tiszántúl", „Esztergom", 
„Szatmármegyei Hetiszemle", „KalocsaiNéplap", Nyitra-
megyei Szemléu-nek s a t . szerkesztőket felkéri, hogy 
a jegyzőkönyvet becses lapjukban egész terjedelmében 
közölni szíveskedjenek. 

XIV. Elnök úr lelkes szavakkal ajánlja a közp. 
bizottság figyelmébe a kath. tanitók árvaházát, mely-
nek létesítésére minden lehetőt meg kell tenniök a 
kath. tanügy munkásainak. Az élénk eszmecsere kap-

csán, amely e tárgy körül kifejlődött, a közp. bizott-
ság két indítvány elfogadását határozta jegyzőköuyvbe 
vétetni : 

a) elnök úr indítványát, hogy az árvaház felállí-
tása módozatainak megállapítására egy bizottság kül-
dessék ki ; 

b) Vézinger Károly praelatus kanonok úr indít-
ványát, mely szerint a kijelelendő bizottság kérje ki 
ő felségének legmagasabb kegyét arra nézve, hogy az 
állami sorsjáték jövedelméből a kath. tanitók árvaháza 
javára is kegyeskedjék némi segítséget juttatni. A 
közp. bizottság mind a két indítványt elfogadta s az 
árvaházügyi bizottságot a következőkép alakította meg : 

Elnök: dr Walter Gyula praelatus, apátkanonok 
és esztergomfőegyházmegyei főtanfelügyelő ; tagok : 
Petrovácz József tanítóképző intézeti igazgató (Kalo-
csa), "Walter Károly fővárosi ig.-tanitó, Ember Károly 
képezdei tanár (Budapest), Erdélyi Imre képezdei tanár 
(Szatmár), Kászonyi Alajos káplán (N.-Szeben) és 
Gubicza Lajos elemi iskolai tanitó (Veszprém). 

Elnök jelenti, hogy dr Glattfelder Gyula, a kath. 
főiskolai internátus igazgatója azon kéréssel járul a 
közp. bizottsághoz, hogy a segélyalapból nevezett inter-
nátusban a kath. tanitók főiskolát látogató fiai javára 
alapítványt tegyen. A közp. bizottság e megkeresésre 
azt határozta, hogy a segélyalap rendeltetését az alap-
szabályok oly határozottan megjelölik, hogy annak 
egészét, vagy csak részét is más czélokra fordítani a 
biz. magát jogosítottnak nem tartja, de kimondja, hogy 
ha a nevezett internátus kötelékébe tartozó egyetemi 
hallgatók fordulnak a bizottsághoz segélyért, mindig 
előnyben részesülnek. 

XVI. Erdélyi Imre szép szavakkal ecsetelte elnök 
urnák fáradhatlan buzgalmát és különösen azt a körül-
tekintő gondosságot, melyet a segély-alap bizottságá-
nak elnöki tisztében kifejt. Méltó ez a sok jeles tulaj-
donság a hazai kath. tanitók hálás elismerésére. Lelke 
egész melegével kívánta elnök úrra az Eg áldását, s 
indítványozta, hogy a kath. tanitók képviseletének 
hálás köszenete jegyzőkönyvbe vétessék. A központi 
bizottság ezen indítványt lelkes örömmel emelte ha-
tározattá. 

XVII. Elnök lir megköszönvén a közgyűlésnek 
működésével szemben tanúsított elismerését, viszont 
köszönetet mond a bizottság tagjainak szives türel-
mükért, odaadó faradságukért, és a gyűlést bezárja. ^ 

A gyűlés az elnök lelkes éltetésemellett xj. il óra-
kor záródott. 

Kelt mint fent. 
Dr Walter Gyula 

a központi bizottság elnöke. 
Jegyzette : 

Gubicza Lajos 
a bizottság jegyzője. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Jubileumi ajtatosságok és körmenet Budapesten. 

A budapesti katholikus egyesületek és hitbuz-
galmi körök október 13-án, vasárnap nagy jubileumi 
körmenetet rendeznek a fővárosban. A körmenet vasár-
nap délután három órakor a belvárosi főplebánia-
templomból indul ki s az egyetemi templom, az angol 
kisasszonyok, ferencziek és szerviták templomának 
meglátogatása és az ott végzett ajtatosságok után visz-
szatér a plebánia-templomba. A körmenetre előkészítő 
ajtatosságok e hét végén kezdődnek a belvárosi temp-
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lomokban. Kedvezőtlen idő esetén a testületek és a 
hivek a fentnevezett templomokba vonulnak, ahol 
részükre 4 órakor jubileumi könyörgések fognak tar-
tatni. A kath. hitbuzgalmi, társadalmi és ifjúsági egye-
sületek felkéretnek, hogy minél számosabban vegyenek 
részt az ajtatosságokon és a nagy körmeneten, és ez 
iránti szándékukat minél előbb jelentsék be a Buda-
pesti Központi Oltáregyesület igazgatóságánál (I. kirá-
lyi vár, Stöckl-épület), hogy idejekorán lehessen a 
körmenet sorrendjót megállapítani. 

A körmenetet előkészítő ajtatosságok előzik meg, 
melyek a következők : 

Folyó évi október 10-ikén, 11-ikén és 12 ikén 
naponkint : a) Szentbeszédek lesznek a következő temp-
lomokban : 1. A belvárosi főplebániatemplomban na-
ponkint este 6 órakor. Szónok: Riesz Ferencz j. t. 
atya. 2. Az egyetemi templomban naponkint este 6 
órakor, csakis férfiak (egyetemi hallgatók, középisk. és 
egyéb ifjúság) számára. Szónokok : dr Prohászka Otto-
kár és Antal atya Pozsonyból. Ezen szentbeszédeken 
nők nem vehetnek részt. 3. A szent-ferenczrendi atyák 
belvárosi templomában naponkint a 8 órai szentmise 
után. Szónokok : a szentferenczrendi atyák. 4. A szer-
vitarendi atyák belvárosi templomában, a németajkú 
hivek számára naponkint délután 6 órakor, a szent-
olvasó-ájtatossággal kapcsolatosan. Szónokok: a szer-
vitarendí atyák. 5. A kármelitarendi atyák templomá-
ban (VI. ker., Huba-utcza 12.) naponkint este 6 órakor. 
Szónokok: a kármelitarendi atyák. 6. A jézustársasági 
atyák templomában (VIII., József-utcza) naponkint 
este 6 órakor a rózsafüzér-ájtatossággal kapcsolatosan. 
Szónok: Tomcsányi Lajos j. t. atya. 7. A józsefvárosi 
plébániatemplomban naponkint este 6 és fél órakor. 
Szónokok : a káplán urak. 8. Budán, a kapuczinusrencli 
atyák plébániatemplomában naponkint délután 5 órakor, 
a rózsafüzér-ájtatossággal kapcsolatosan. Szónok : An-
dor György dr. b. h. primási titkár. 

b) Szent gyónás. A hivek bármely napon bármely 
templomban elvégezhetik szent gyónásukat, de főleg a 
fentemlített templomokban délután 5 órától esti 9 óráig. 
A szent gyónások alkalmával a gyóntatóatyák a leg-
súlyosabb bűnöktől is feloldozhatják a töredelmes gyó-
nókat, a fogadalmak legtöbbjét más ájtatos cselekede-
tekre változtathatják át és az egyházi büntetésektől 
(kiközösítés, felfüggesztés stb.), valamint a titokban 
maradt házassági akadályok alól is felmenthetik a 
híveket. 

c) Szent áldozás. A hivek bármely napon és tem-
plomban járulhatnak ugyan a szent áldozáshoz, de 
fölöttébb kívánatos, hogy október 13-án (vasárnap), reg-
gel 8 órakor, a belvárosi templomban minél többen 
"vegyék magukhoz az Ur szent testét. 

I R O D A L O M . 
„Nemzeti ideál". 

A lap zártakor érkezett hozzánk az vEzer Magyar 
Ifjúu röpirata, melynek czime : „Istennel, hazáért, ki-
rályért ! Nemzeti ideál. Mit akar a magyar ifjúság? Ki-
bocsájtja Ezer magyar ifju. Budapest, Stefaneum, 1901. 
8-r. 86 1. Most csak figyelmeztetünk rá. 

VEGYESEK. 
— Hány püspökség és katli. lap van Olasz-

országban ? Legújabban összeszámította a salzburgi 

Kirchenzeitung. Egyházmegye van 274, kath. lap 201, 
melyek közöl napi lap 30, hetenkint 3-szor megjelenő 
1; hetilap 93, kétheti 7, havi 56, évenkint hatszor jele-
nik meg 12, évenkint négyszer 1, évenkint kétszer 2. 
A 30 napilag 24 egyházmegyében jelenik meg. Leg-
több napilapja, 3, van a milanói főmegyének 1,684.910 
katholikus lakossal. Rómában csak 2 kath. napilap 
jelenig meg, Nápolyban, Palermóban, Genuában 2. 
Hetilap Rómában 7, Milanóban 5, Como, Genua, 

i Firenze, Nápoly, Veronában 3 jelenik meg. Rómában 
összesen 34 kath. lap jelenik meg, utána következik 
Milano 17, Genua 14, Nápoly 13, Bologna 7, Brescia, 
Como, Firenze 5, Verona 4, Palermo, Piacenza, Turin 
3 kath. lappal. 

— Missió. A zalamegyei Tekenye községben sz. 
Domonkos rendi atyák tartottak szept. végén szent 
missiót. A kis plébánia hívein kivül a környékről igen 
számosan, egész körmenetben mentek Vas-, Veszprém-, 
sőt Somogymegyéből is a tekenyei szent lelkigyakorlatra. 

— Mac Kinley utolsó szava imádság volt. Istent 
kérte, hogy vegye magához. „Nearer my God to theeu . 

— Az erdélyi missio-egyletről. Az erdély-egyház-
megyei papok missió-egyesületének elnöksége a tagokkal 
tudatja,hogy a megyés püspök ur az egyesületnek alakuló 
gyűléséről Csik-Somlyón felvett jegyzőkönyvét és az 
ugyanott némi módosítás után elfogadott alapszabályait 
helyben hagyta. Az erről szóló okmány igy szól : „Ftdő 
Zomora Dániel kanonok plébános urnák. Helyben. 
3480-1901. szám. Főtisztelendő Kanonok, Plébános 
Ur ! Az erdély-egyházmegyei papok missio-egyesületé-
nek folyó évi julius hó 19-én Csik-Somlyón tartott 
alakuló közgyűlésről felvett jegyzökönyvet és az ott 
elfogadott módosított alapszabályokat örömmel helybe-
hagyva, kívánom, hogy a jó Isten dicsőségére és a 
lelkek üdvözítésére alakult egyesülés mig egyrészt 
egyházmegyém papjait egymáshoz egy uj kapocscsal 
ismét közelébb hozza, másrészt a vidéken kiterjedő 
működése által a kegyelem életét úgy a közreműkö-
dőkben, mint a hívekben folytonosan gyarapítsa és 
erősítse. Tevékenységükre főpásztori áldásomat küldve, 
ajtatos imáiba ajánlottan maradtam főtiszteiendőséged-
nek Gyulafehérvárt, 1901. szeptember 20-án, jóakaró 
főpásztora: y Gusztáv Károly. A missio-egyesület el-
nöksége egyúttal értesíti a tagokat, hogy ez egyesület 
választmánya az ez évi státusgyülés alkalmával fog 
ugyancsak Kolozsvárt az elnök által később meghatá-
rozandó időben és helyiségben gyűlést tartani. A vá-
lasztmány összes tagjait tisztelettel meghívja és meg-
jelenésüket kéri az elnök. 

— Amerikai példa. Vaskó János, Joungstown, 
0., honfitársunkat az ital csúffá tette, sőt vasárnapi 
ivásáért a rendőrség el is fogta és a hűvösre tette. 
Vaskó honfitársunk ezt annyira szégyelte, hogy erős 
fogadást tett, hogy mig él, többet szeszes italt nem 
iszik. Fogadását, daczára annak, hogy nehéz munkája 
van, (bigánnál dolgozik) becsületesen megtartotta már 
jó hosszú idő óta és ezáltal ugy a magyarság, mint a 
más nemzetbeliek előtt tiszteletet szerzett magának. 

(M. V.) 

A szerkesztő telefonja. 
N. Ugy lesz, a hogy kivánja. Hány paptárs irta már nekem, 

hogy a „Rel."-ót „nem nélkülözheti". A kik igy vannak meggyő-
ződve, miért nem igyekeznek meggyőzni és megnyerni azokat, a 
kik a „Rel/ '-ót nem ismerik ? ! 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-
: ként kétszer : 
: szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
l félévre helyben s posta-
: küldéssel 5 f r t . 
I Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
: küidemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

î kir. postahivatalnál : 
\ Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
î IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
î netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendök. 

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

Budapesten, október 12. 30. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
* diabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et its, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. * 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Ri tuale-kérdés Magyarországon. — Tá jékoz ta tó szózat a tudomány-egye tem i f júságához . 
— Egyházi Tudósítások. C 1 e v e 1 a n d : (Ohio, állam az É.-A. E .-Á .-ban.) E g y „Üdvözlégy Mária ." — O s n a b r ü c k : A német 
katholikusok ezidei vagyis 48-ik nagygyűléséről karczolatok. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Ezidei kathol ikus nagygyű-

lésünk. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Iíajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Mindenesetre különös, hogy V. Sixtus pápa 
a Missalet és Breviáriumot, melyek kiadásáról 
V. Pius már gondoskodott, névszerint nem 
sorolja fel azon szertartásos könyvek között, 
melyek kijavításáról és felújításáról a congre-
gational* gondoskodnia keilend. 

Első tekintetre ugy látszik, mintha a pápa 
ezt azért tenné, mivel azok hivatalos szövege 
már megállapít tatott s azon megbízásnak 
melyet az apostoli szék a tridenti zsinat fel-
hívása folytán *) ezen könyvekre nézve nyert, 
már elégtétetett. Hát ra volt még a többi szer-
tartásos könyv hivatalos szövegének összeállí-
tása és reformja, mely szintén nem kerülhette 
el az apostoli szék figyelmét és épp ugy gon-
doskodásának tárgyát képezte mint a tridenti 
zsinat által névszerint felemlített Missale és 
Breviárium. Midőn tehát a pápa a szertartásos 
congregatio hatáskörének kijelölésénél annak 
feladatává teszi a Pontificale, Caeremoniale 
és Rituale felújításáról és kijavitásáról gondos-

l) Sess. XXV. de Reform. De indice libr. 

kodni, könnyen azt lehetne vélni, hogy ez 
egyértelmű a megbízással azok hivatalos 
kiadását előkészíteni ós eszközölni. 

De nem ugy van. A pápai constitutio fel-
tételez érvényben levő Pontificalét, Rituálét 
és Caeremonialét s csak a mennyiben azok 
felújítása és kijavítása szükségessé válnék 
(prout opus fuerit), bizza a congregatióra, A 
hivatalos szöveg megállapítását ugy látszik 
magának és utódainak ta r to t ta fenn. És csak-
ugyan sem VIII. Kelemen, midőn a Pontifi-
cale Romanumot és a Caeremoniale Episco-
porumot, sem V. Pá l midőn a Rituale Roma-
numot kiadták, nem vették igénybe a szer-
tartásos congregatio közreműködését. Sőt 
ellenkezőleg ugy az egyik mind a másik e 
végre külön bizottságot állított össze. „Hanc 
ergo ad rem, mondja VIII. Kelemen a Ponti-
ficale Romanum kiadását közzé és kötelezővé 
tevő 1596. febr. 10-én kelt „Ex quo in Eccle-
sia" kezdetű constitution áb an, piis quibusdum 
atque insignibus viris, diu multumque in pon-
tifi calibus caeremoniis et ritibus versatis nego-
tium dedimus, dictum Pontificale undequaque 
c orrig en di et restituendi, nec non quaecunque 
ad exactam illius editionem spectare vicleren-
tur, perquirendi et praestandi." A „ Caere-

>) Magn. Bullar. Rom. ecl. Luxemb. 1742. T. III . 
pg. 58. 
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moniale Episcoporum"-ot illetőleg pedig 1600. 
jul. 14-én kelt „Cum novissime Pontificale" 
kezdetű constitutionában igy szól: „Eapropter 
idipsum Caeremoniale Episcoporum a nonnul-
lis piis ac eruditis, in bisque sacris ritibus et 
caeremoniis apprime versatis viris examinari, 
corrigi et in optimam, ipsique Pontificali refor-
mato maxime congruentem formám redigi man-
davimus." 3) 

Ugy tör tént V. Pá l idejében is a Rituale 
Romanum szerkesztésével. A pápa nem vet te 
igénybe a szertartásos congregatio munkássá-
gát, hanem néhány bibornokra bizta azt, kik 
tudós féfiak segítségével különböző régi és uj 
rituálék összevetésével, különösen pedig San-
ctorio car dinalis munká jának felhasználásával 
állí tották azt össze. 

„Ut autem recte et ordine, igy szól Y. P á l 
1614. jun. 17. kelt „Apostolicae Sedi" kezdetű 
constitutiójában, melylyel az uj r i tuálét közre-
bocsátá, u t par erat, res ageretur, nonnullis 
ex venerabilibus fratr ibus nostris S. R. E. 
Cardinalibus, pietate, doctrina, et prudentia 
praestantibus, earn demandavimus, qui cum 
consilio eruditorum virorum, variisque prae-
sertim antiquis et quae circumferuntur rituali-
bus consultis, eoque imprimis quod vir singu-
lari pietatis zelo, et doctrma bonae memoriae 
Jul ius Antonius S. R. E. Cardinalis Sanctae 
Severinae nuncupatus, longo studio, mul taque 
industria, et laboré plenissimum composuerat, 
demum divina aspirante dement ia , quanta 
oportuit brevitate, Rituale confecerant." 4) 

A congregatio ezen mellőzését YIII. Kele-
men és Y. Pá l részéről nem tudha t juk be 
azon körülménynek, hogy mint uj intézmény 
a congregatio még nem vert elég mély gyö-
kereket. a gyakorlati életbe nem erősödött 
meg annyira, hogy Y. Sixtus utódjainak teljes 
bizalmát megnyerte volna. 

Tény az, hogy maga Y. Sixtus sem vette 
mindjárt kezdetben teljes mértékben igénybe 
a szertartásos congregatio munkásságát . Igy 
sz. Didacus szentté avatásának előkészítését 
nem bizta reá, bár az „Immensa aeterni Dei" 
bulla értelmében ez is üg}*köréhez tar tozot t , 
hanem a régi és uj eljárás között mintegy 
középutat választot t és annak elvégzésére 

3) Magn. Bull. Rom. 1. c. pg. 111. 
4) Magn. Bullar. Rom. 1. c. pg. 355. 

egy nyolcz kardinalisból álló külön bizottsá-
got nevezett ki oly megszorítással, hog}* bár 
ők magok is kiváló tudósok voltak, mégis tar-
toznának, mielőtt i téletöket a pápai titkos con-
sistoriumban kimondanák, néhány jeles theolo-
gus és kánonjogtudós véleményét meghall-
gatni. 5) 

XIY. Benedek 6 ) azt gyanítja, hogy ez 
azért történt , mivel akkor tá j t még nem voltak 
kinevezve a congregatio tagjai. Lehet, de ez 
csak a bizottság kinevezésének idejére és nem 
a canonisatio keltére vonatkozhatik, mert 1588. 
máj . 11-én valamennyi congregatio számára 
ki voltak már nevezve a kardinalisok,7) sőt 
Gardellini hiteles gyűj teményében 8 ) az 1588. 
jul. 5. megelőző időből már két congregatioi 
dectretum is van közölve. Az iránt tehát nem 
lehet kétség, hogy a szertartásos congregatio 
a többivel egyidejűleg megalakult és a hatás-
körébe uta l t ügyek intézését legott megalaku-
lása u t án meg is kezdette. Annál feltűnőbb, 
hogy midőn Y. Sixtus, a congregatiók szerzője, 
egy év múlva a karmélliegyi szerzetnek a 
proprium Sanctorum használatát engedélyezi 
a Breviáriumban és Missaléban, akkor is azok 
fölül vizsgálatát nem a S. Rit. Congregatio 
végezte, hanem ezen ügyet is egy külön kar-
dinalis-bizottságra bizta a pápa, melynek tag-
jai Caraffa Anta l és Vincentius S. Mariae in 
via la ta bibornokok valának 9) 

YIII. Kelemen és Y. Pá l idejében kedvezőb-
bek valának a viszonyok a szertartásos con-
gregatio működésére, a mennyiben a szentté 
avatási ügykörben már rendes teendőit lát juk 
végezni. Nevezetesen biztosan tudjuk, hogy sz. 
Hiacyntlius 10) és boroméi sz. Károly1 1) szentté 

5) Bulla Sixti Y. „Rex Regum« §§. 21. 22. ddo 5. 
Julii 1588. in Magn. Bullar. Rom. 1. c. T. II. pg. 692. 

6) Bened. XIY. De Serv. Dei Beatif. et Beat. 
Canon. 1. I. c. 16. n. 2. 

7) Declarationes editae in consist, diei XI. Maii 
1588. 1, Magn. Bullar. Rom. 1. c. T. II. 674. 

8) Gardellini, Décréta authen. Congr. SS. Rit. ed 
III. vol. I. 1. Romae, 1856. 

9) Breve Sixti Y. „Eximium" ddo 27. Junii 1589 
Magn. Bull. Rom. 1. c. pg. 727. 

10) Bulla Clementis YIII. „Benedictus Pateru ddo 
17. Apr. 1594. §. 8. Magn. Bullar. Rom. 1. c. T. III. 
pg. 41. 

11 Bulla Pauli Y. „Unigenitus aeterni Patrisu ddo 
1-ae nov. 1610. §§. 45. 51. Magn. Bullar. Rom. 1. c. 
290. sq. 
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avatását a S. Rit. Congregatio készítet te elő; 
sőt sz. Szaniszló püspök és vér tanú 1 2 ) vala-
mint sz. Romuald 13) ünnepnapjainak a római 
kalendariumba való felvétele alkalmával a 
congregatio meghal lga t ta to t t s a róluk szóló 
zsolozsma és szentmise az ő helybenhagyásá-
val Íratott elő : annál feltűnőbb, hogy a szer-
tar tásos könyvek szerkesztését és kiadását sem 
az egyik, sem a másik pápa nem bizta a neve-
zett congregatióra. 

Ennek nem lehet más oka, mint hogy V. 
Sixtus „Immensa aeterni" consti tutiója vagy 
nem is czélozta a congregatio számára ezen 
hatáskört , mint azt már fennebb feltételeztük, 
vagy ha igen, VIII. Kelemen és V. P á l ellen-
kező intézkedésénél fogva azt elvesztette. 

(Folytat juk ) 

Tájékoztató szózat 
a tudomány-egyetem ifjúságához. 

— Beszéd, melylyel az 190112. egyetemi tanévet f évi szép. 
15-én ünnepélyesen megnyitotta dr Concha Győző ny. r. 

tanár, a jogtudományi ei. rektoradó kar dékánja. — 
(Folytatás.) 

Van mélyebb oka is az elmúlt év zavarainak. S 
ez annak a viszonynak félreismeréséből ered, a melyben 
a nemzet ifjúsága, különösen az egyetemi iíjuság, a 
nemzethez áll. 

Minő viszonyban áll az egyetemi ifjúság a nemzethez? 
Mije az a nemzetnek? Minek teljesítésére hivatott ab-
ban a sokféle munkában, a melyből a nemzet élete 
összetéve van. Termel-e a nemzet részére különös, csak 
az egyetemi ifjúságtól telő javakat, avagy csak fo-
gyasztja, föléli a nemzet korosabb részeinek fáradságá-
val szerzett, lemondásával megtakarítottakat ? Szol-
gálja-e a nemzetet valamivel, a mire csak a nemzet 
főiskolai ifjúsága alkalmas, a miben a vele egykorú 
nem egyetemi ifjúság, avagy átalában az idősebb kor-
osztályok teljességgel nem helyettesíthetik. 

Az egyetemi ifjúság a nemzetnek bizonyára nagy 
áldozatokkal fenntartott tagja, melyért szülők, roko-
nok, jótevők, ország fáradnak, dolgoznak. 

Az egyetemi ifjúság a nemzet munkájában erők 
gyűjtésére hivatott, melyek azonban csak egyetemi 
pályája után gyümölcsöznek ; közvetlenül alkalmaz-
ható, használható javakat nem termel, csak fogyaszt; 
fogyasztja, magába veszi a szellemi javakat, melyeket 
a kathedra, a laboratórium áraszt, föléli a gazdaságia-
kat, melyeket szülök, jótevők, alapítók, az állam sze-
reztek s az ifjúság képzésére fordítanak. 

Az egyetemi ifjúság a nemzet vagyonmérlegének 

12) Breve Clement. VUE. „Quae ad Sanctorum" 
cldo 4. Julii 1595. Magn. Bull. Rom. 1. c. pg. 59. seq. 

13) Breve Clement. VIII. „Pia Mater" ddo 9. Jul . 
1595. 1. c. 51. 

Tartozik lapján foglal helyet és csak baj, ha ez álta-
lános szabály alól sok a kivétel, ha a nemzet ifjúsá-
gának szine, virága, az egyetemi ifjúság nagy része 
gazdasági önfentartásra kényszerül, avagy a szellemi 
termelésbe fog, mielőtt hozzá az erőket megszerezte 
volna. Éppen az a nemzet ép, egészséges, melynek 
Tartozik lapja erősen meg van terhelve egyetemi ifjú-
ságának fenntartásával ; nem az, a melynek ifjúsága 
maga tartja fenn magát. Mert az egyetemi élet a szel-
lemi erőgyűjtés kora, melyet rendszerint elsorvaszt az 
idő előtti szellemi termelés, valamint az önfenntartásnak 
a szellemi erőgyűjtéstől elvonó gondja. 

Az egyetemi ifjúság a nemzetnek Tartozik lapján 
azonban csak ugy szerepel, mint a magángazdáén a 
hasznos befektetés, a gyümölcsöző kiadás. Az egyetemi 
ifjúság a nemzet adósa, de fizetésképes adósa, a ki 
nem nagykorúsága elértével, hanem megszerzett szel-
lemi tőkéjével fizeti vissza a nemzetnek, a mit érte 
áldozott. 

Az egyetemi ifjúság nagyon is szolgálja, helye-
sebben, nagyon is szolgálhatja nemzetét, ha olyan, a 
minőnek a nemzeti élet ökonomiája szerint lennie kell; 
nagyon is termelhet később fogyasztható javakat ; na-
gyon is visszafizetheti a nemzetnek, a mit érte áldozott. 

Mivel? A szellemi erőgyűjtéssel. 
A testiről a sport, a honvédelmi kötelezettség 

gondoskodnak. 
Az emberi életnek azt a hat évét, mely a 18-tól 

a 24-ig terjed, a későbbi kor évei nem helyettesíthetik. 
A lélek ruganyossága, a családfentartó, a cselekvő hi-
vatási kötelékektől való mentessége ekkor a legnagyobb. 
Ez az időszak teszi az embert a legalkalmasabbá a 
szellemi erőgyűjtésre s csak az az egyetemi ifjúság 
szolgálja igazán nemzetét, mely ez erőgyűjtés idejét el 
nem mulasztja, mely azt ezzel a szellemi erőgyűjtés-
sel, csak ezzel, és semmi mással nem szolgálja. 

S az a jó, melyet nagy szellemi erőben az egye-
temi ifjúság magának szerez, a nemzetre megbecsül-
hetlen egyetlen, helyettesíthetlen. Vagyoni ereje, had-
serege, vallási, erkölcsi mélysége, művészi géniusza 
mind mást adnak a nemzetnek, mint a mit az egye-
temi ifjúság a tudás hatalmában nyúj tat neki. 

Az egyetemi ifjúság mije a nemzetnek ? Szellemi erő 
accumulatora. 

Szellemi erőgyűjtés, nem erőalkalmazás, még ke-
vésbbé erőirányzás az egyetemi ifjúság része a nem-
zeti lélek munkájában. 

Önök, kedves barátaim, a mult évben ugy hitték, 
hogy a kereszténység, a magyarság mellett, a hitetlen-
ség és kozmopoliticzizmus ellen sikra szállva, a nem-
zetnek tesznek szolgálatot. Miben hibáztak ? abban, 
hogy az erőgyűjtés helyett, az erőirányzás terére tévelyed-
tek. Nem gyűjteni, nem fokozni törekedtek keresztény, 
magyar érzelmi és értelmi erőiket, hanem alkalmazni s 
a másokét irányítani. 

Ä cselekvő politika, a cselekvő állami élet terére 
léptek, mely mint tudják, nem egyéb, mint egy nem-
zetnek önmagát irányzó tevékenysége. Holott az önök 
működési tere a nemzet munkájában az erőgyűjtés, az 

30* 
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emberi, közelebbről keresztény és magyar czivilisatio 
tartalmával! eltelés, annak kincseiből merítés, ez erők 
tényleges irányzása ellenben a királyt, az országgyűlést, 
a kormányt s az alatta álló hatóságokat illeti. 

Ónok, uraim, egy országos tévedés áldozatai. Még min-
dig az a közvélemény, hogy a főiskolai ifjúságnak részének 
kell lennie a nemzetnek önirányzó tevékenységében, politi-
kájában. 

Magyarország újjászületésének dicső korából, a 
30-as 40-es évek idejéből maradt reánk e hagyomány, 
a midőn az ifjúságnak, de akkor is az országgyűlési 
s nem a főiskolai ifjúságnak, csakugyan természetes 
szerep jutott a politikai életben. De miért uraim ? 
Akkori alkotmányunknak szük kerete, mely a nemzet 
életét a nemesi rendre, ennek megyei és követei írtján, 
országos gyűléseire szorította, bizonyos fokig tágult a 
követek mellett segédi minőségben dolgozó ország-
gyűlési iíjúság, a kiskövetek által. Másrészt a királyi 
és kormányhatalomnak akkori alkotmányunk szerinti 
túlsúlya ellensúlyra talált e merészebb, koczkázatra 
készebb országgyűlési ifjúságban. 

A 65-iki országgyűlésen új életre látszott kelni 
a kisköveti intézmény, de csak látszott s mint lét-
jogosultság nélküli intézmény csakhamar csendesen 
kimúlt. Miért? 

A nemzet szélesebb rétegeire fektetett alkotmány, 
a királyi és kormányhatalomnak összhangba hozása az 
országgyűlés hatalmával tették fölöslegessé az ifjúság-
nak intézményes politikai szereplését. 

S ha uraim körültekintenek a világban, hazán-
kon túl, ebben egészen törvényszerű jelenséget fognak 
találni. Az ifjúság részvétele a politikai életben fordított 
arányban áll a nemzetek szabadságával. Angliában, Ame-
rikában, a világ két legszabadabb államában az ifjú-
ságnak nincs politikai szerepe, ellenben a czár absolut 
uralmának alávetett orosz nép körében elsőrendű, félel-
mes politikai tényező az egyetemi ifjúság. 

A mely nemzetnek szabad belélete van, ott azok 
kezében lesz a nemzeti élet irányítása, a kik a társa-
dalmi feladatok különböző köreiben nem az előkészület, 
hanem a tényleges megoldás munkájával foglalkoznak. 
Ellenben a belszabadság nélkül szűkölködő, absolut 
fejedelmi hatalom alatt nyögő népeknél a politikai 
szerepet az ifjúság kezébe játsza az a körülmény, 
hogy ily absolut államokban az alattvaló politikai 
szerepet nem játszhat és a nemzeti élet irányításában 
részt másként nem vehet, mint összeesküvés, zendülés, 
forradalom alakjában, erre pedig az ifjúság nagyobb 
merészségénél, a koczkázattóli félelem hiányánál fogva 
mindenütt alkalmasabb, mint a nemzetnek meglett 
korú, családi, hivatási, gazdasági érdekek által inkább 
fékezett része. 

Szabad nemzet főiskolai ifjúsága, a minő nemzet 
mi magyarok vagyunk, a politikai életben is csak erő-
gyűjtő, nem irányzó tényező lehet. Erőgyűjtő a nem-
zeti élet nagy aktualitásainak, vezéralakjainak, nyilat-
kozataiknak, tetteiknek figyelemmel kisérése, az ország-
gyűlés tárgyalási módjainak, az egyes szónoklatoknak 
tanulmányozása, hevének, lelkesedésének a nagy pél-

dányok szemléletén való élesztése, de mindenekfölött 
azoknak a történelmi, gazdasági, jogi, társadalmi, po-
litikai ismereteknek megszerzése által, a melyek a nem-
zeti élet irányzásának nélkülözhetlen kellékei. 

Csak egyszer, a nemzeti élet legkomolyabb per-
czében, juthat az egyetemi ifjúság szabad, alkotmá-
nyos nemzeteknél az az actualis politika tényezői 
közé. Midőn a legfőbb hadúr megfúvatja a harczi ria-
dót, midőn a politikát kard és ágyúval kell folytatni, 
ekkor alkalmazhatja a nemzeti értelmiségnek főiskolai 
virága a maga meggyújtott testi és lelki erejét, a leg-
nemesebb példányokon élesztett hevét, a legmagasabb 
szellemi arénán kiművelt elméjét a honvédelem poli-
tikájában. 

Ezen nemzeti szempontok után az önök egyéni 
érdekére hivatkozhatnám annak ecsetelésével, mennyire 
hátráltatja tanulmányi előmenetelüket már az egyetemi 
egyleti életnek túlságos cultiválása is, mennyivel in-
kább hát a politikai téren való rendszeres ténykedés. 
Könnyű lenne büszkeségöket fölkeltenem, rámutatvs, 
hogy a nem rendszeres, a csak időnkinti beavatkozás 
meg oly szerepet jut tat az egyetemi ifjúságnak, amely 
hozzá nem méltó: játéklabdájává teszi, a helyzet vál-
tozásai szerint, a tulajdonképi politikai tényezőknek. 

De nem teszem : az önök eszményekkel telt lelké-
hez méltóbb, ha egyéni érdekeik helyett annak a nagy 
egyéniségnek, a magyar nemzetnek szükségeire muta-
tok, melynek részét alkotni, melyet munkájukkal táp-
lálni, karjaikkal védeni, szivökkel szeretni, eszökkel 
fölemelni, ugy hiszem, mindnyájuknak forró vágya, 
legfőbb ambitiója. 

Ennek az ezeréves egyéniségnek, ennek a ben-
nünket, millió és millió egyeseket az emberi eszme valósítá-
sára összefoglaló mmzetszemélyiségnek szempontjából azok 
az ellentétek is, melyek Önök közt, kedves barátaim, 
a pályatársi kapcsot szétszakították, megszűnnek és a 
nemzeti életnek nélkülözhetlen lánczszemeivé válnak. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cleveland. (Ohio állam az E.-A. E.-A.-ban.) Egy 

„Üdvözlégy Mária.11 — 
A „Magyarok Vasárnapja" 40. sz.-nak melléklet 

melyet Böhm Károly, a clevelandi sz. Erzsébet hitköz-
ség plébánosa szerkeszt, a következő történetet közli : 

A Liverpool-i, „Catholic Times" czimü hírlap 
1892. nov. 9-iki számában egy kath. pap naplójából 
eredőleg a következő történet olvasható. 

„Nem régen egy este jön hozzám a plébániára 
egy igen tisztességes külsejű munkásember azzal, hog}' 
habár ő nem katholikus, de nagyon hálás volna érte, 
lia sorvadásban sinylő feleségét, ki nem is fogja már 
soká húzni, meglátogtnám. Azt kérdeztem tőle, hogy 
katholikus-e a felesége. 0 feleletül adja, hogy „nem", 
de hogy csak engem szeretne látni, s másfelekezetü 
lelkészről tudni sem akar. Kikérdezvén az embert a 
lakásezime felől, mihelyt tehettem, rögtön elmenteni, s 
az asszony által igen szivélj'esen fogadtattam. Elbe-



II. Félév. '20. sz. RELIGIO. 237 

szelte, hogy ő a kath. vallás igazságáról egész lelkéből 
meg van győződve, csak vegyem föl a kath. egyház 
kebelébe, mert ő csak mint a kath. egyház hive akar 
meghalni. Én nagyon meg voltam illetődve rajta, mert 
mint megtudtam, a rokonságából, vagy ismerőseiből 
senki sem volt katholikus. A határozott és ismételten 
kifejezett kivánságára hozzá is fogtam a kath. hitben 
való kioktatásához. Miután a halálveszély nem oly kö-
zelinek látszott, kiterjeszkedhettem minden legkisebb 
dologra, csakhogy a kath. vallás teljes ismeretével bír-
jon. Ö mindent bámulandó könnyedséggel fölfogott s 
igen kívánkozott a boldog nap után, a mikor én neki 
a szentségeket kiszolgáltatni fogom, a melyeket a ha-
lálveszély közeledtével a legnagyobb áhítattal föl is 
vett, s rá igen épületes halállal meghalt. Halála előtt 
még a férjével is ünnepélyesen megígértette, hogy ő 
is oktatást vesz a kath. hitből, s a gyermekeit, egy 
fiúcskát s egy lánykát szintén beviszi a kath. egyházba, 
a mit ő később meg is tett, azt mondván, hogy őt a 
feleségének nagy türelme és a fájdalmakban tanúsított 
szent vidámsága térítette meg. 

Hanem hát én mindig kíváncsi voltam aziránt, 
hogy ugyan mivel érdemelte ki magának ez a nő azo-
kat a nagy kegyelmeket. Egy nap kérdeztem tehát, 
hogy vájjon valamikor látogatott-e kath. templomot, 
vagy beszélt-e valamikor kath. pappal, hogy a szive 
annyira vonzódik a kath. hit i ránt? De minderre csak 
azt kaptam feleletül, hogy: „nem" és „nem", s őszin-
tén bevallotta, hogy soha még egy Miatyánkot sem 
imádkozott, mert nem tanították rá. „Hát egyáltalában 
nem is imádkozott soha még este se a lefekvés előtt?" 
Arra aztán igy szólt : „Mikor még kis lányka voltam, 
hát gyakran játszottam kath. gyermekekkel, s azoktól 
eltanultam egy verset, mely ugy kezdődik, hogy : „ Üd-
vözlégy Mária", s ezt, a mennyire csak emlékszem, 
egész életemen át minden este elmondtam. 

No most már világos lett előttem minden. A bol-
dogságos Szűz, kit ő bár öntudatlanul is, de naponta 
üdvözölni szokott volt, őt magáénak vallotta, s mint 
magáét, mint sajátját a halál veszélyében az ő hatha-
tós oltalmába vette, s számára a megtérés kegyelmét 
kieszközölte. 

Igy adja elő a pap a történetet. A mely után, de 
meg a saját tapasztalásom után is annyit mondhatok, 
hogy a melyik protestáns az isteni Üdvözítő szentséges 
Szüzanyjához fohászkodik, azt ő az Ur Jézus malaszt-
eszközei, kath. szentségei nélkül nem hagyja kimúlni 
a világból. Azért, prot. testvéreink! Ne tagadjátok meg 
a boldogságos Szűz Máriától azt az Üdvözletet, a mit 
neki még egy arkangyal is megadott, és pedig Isten 
utasításából. 

Osnabrück. A német katholikusok ezidei vagyis 48-ík 
nagygyűléséről karczolatok. — 

Legyen szabad ma e nevezetes nagygyűlésnek 
egyetlen-egy tényére, a megyés püspök beszédére rámu-
tatni. 

Német katholikus nagygyűlést püspöki beszéd és 
áldás nélkül alig lehet elképzelni. Ez itt már bevett 
szokás. 

Dr Trimborn elnök rendkívül szellemes megnyitó 
beszéde után, az aug. 26-án d. u. 5 órakor megnyílt 
első nyilvános ülésben Dr Vosz osnabrücki püspök 
szólalt fel másodiknak. Közlöm az egész beszédet. 
Belőle ugyanis sokat lehet megtudni a német katholi-
kusok tevékenységének óriás erejéről, ez óriás erő 
forrásairól. 

Németország katholikusainak nagygyűlései, igy 
kezdé a megyés püspök templomi csend mellett, a 
német haza, különösen pedig a németországi katholiku-
sok számára kiválóan nagy isteni kegyelem. Mily nagy 
és mennyi jó dolgot végzett ez a nagygyűlés keletke-
zésének nagy ideje óta, annak a mértékét csak Isten 
birja. És hogy ha a kath. nagygyűlés isteni kegyelem 
mindenki érdekében, még nagyobb isteni kegyelem 
egy egy kath. nagygyűlés az illető város és egyházme-
gye érdekében, a hol összegyűlni szokott. Azért nekünk 
ittenieknek különös okunk van hálát adni az Úr Isten-
nek, hogy bennünket ebben az esztendőben, mely az 
u j századnak első éve, ennek a kath. nagygyűlésnek 
jótéteményében részesíteni kegyeskedett. Önöknek is, 
uraim, kik itt megjelentek, valamint különösen püs-
pöktársaimnak is, kik a hosszú ut fáradalmától vissza 
nem riadva messze földről ide jöttek, forró köszönete^ 
mondott. 

Életünknek Isten által kitűzött czélja abban áll, 
hogy hozzá hittel, reménynyel, szeretettel ragaszkod-
junk. Ezek a mi nagygyűléseink ehhez a magasztos 
életelvhez szabják működésöket. Erősítik hitünket, 
gyarapítják reményünket, élesztik szeretetünket. És 
hogyha mi itt mindannyian nyilvános hitvallást teszünk, 
mily hatással van ez magunkra és az egész környe-
zetre ! Látunk itt férfiakat minden rendből, rangból, 
állásból és életmódból. Mindnyájan azt vallják, hogy 
nekünk a mi vallásunk a legfőbb javunk, a legnagyobb 
gazdagságunk, szivünk legfőbb öröme. Reményünket 
is megerősítik ezek a nagygyűlések. A kath. egyház 
ellen támasztott harcz idejét éljük. E fölött mi nem 
csodálkozunk, hiszen Megváltónk azt előre megmon-
dotta, hogy a pokol hatalmasságai ostromolni fogják 
az egyházat, de azt is előre megmondotta, hogy a 
pokol nem fog győzelmet aratni felette. Hanem a vallás 
jótékony hatásának biztosításához minden népnek, 
minden családnak, minden egyesnek hozzá kell járul-
nia. Ezt a kötelességét mindenkinek teljesítenie 
kell. Mi itt most jövőnkre nézve akarjuk magunkat 
megerősíteni. I t t vannak a Centrum-pártnak főemberei, 
kik annyi évek óta ügyességgel és sikerrel képvi-
selik az egyház érdekeit. Ök ezután is védeni 
fogják ezeket az érdekeket; és szolgáljon nekik báto-
rításukra és örömükre, hogy itt ezen a kath. nagy-
gyűlésen ezeren és ezeren mi arról biztosítjuk őket : 
Mi a hátatok mögött állunk ! Biztosan számíthattok 
reánk ! (Nagy tetszés.) 

Mi itt bátran tekintünk a mi jeles, jól vezetett 
sajtónkra. Mi lett volna a kath. egyházból, hogyha nem 
lett volna a mi katholikus sajtónk?*) (Tetszés) Bátran 

*) Mekkora dicséret! Szédítő nagyságú elismerés. Mikor 
hallhatunk mi ilyet V Szerk. 
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tekintünk jeles tanfér fiainkra, kik életük szent czéljául 
fogadták, hogy nemcsak oktatni, hanem keresztény 
katholikusokat akarnak nevelni. {Bravo.) Bátran tekin-
tünk a mi kath. legény- és munkás egyesületeinkre, me-
lyeknek tagjai minden csábítás ellenére az egyház hű 
fiai akarnak maradni. (Bravo.) Bátran tekintünk a katho-
likus kereskedőkre, a kik minden anyagi igyekezet mel-
let nem feledkeznek meg arról a gyöngyről, melyről 
édes Megváltónk a szentírásban beszél. (Bravo.) Bátran 
tekintünk a mi katholikus főiskolai ifjúsági egyesületeinkre. 
Ragaszkodjanak ezután is elveikhez s akkor még igen 
sokat tehetnek a mi kath. szentegyházunk javára. 
(Tetszés.) 

És hogy tovább menjek, hol lángol fel a szent 
keresztény szeretet oly magasan, mint a mi nagy-
gyűléseinkben ? ! Mi, kik egybegyűltünk, nem egy sziv 
és egy lélek vagyunk-e mindnyájan ? (Tetszés.)**) Váj-
jon az egyházon kivül állók nem kénytelenek-e cso-
dálattal és bámulattal nézni reánk és elismerni : Nézzé-
tek, mennyire szeretik egymást! (Tetszés.) A mi nagy-
gyűléseink semmit sem akarnak jobban, mint a fele-
baráti szeretet parancsolatának teljesítését. Nem kell, 
csak arra a sokféle működésére és alkotására a ker. 
charitásnak gondolni, mely itt buzdítást és fejlesztést 
nyer. És éppen erre alapítjuk reményünket, kérve a jó 
Istent, hogy ezt az ezidei nagygyűlést is áldásával legyen 
kegyes kisérni. 

Isten áldásától függ minden. Ha az Ur nem épít, 
hiába építenek az építők. Azért kértük ma a szent-
mise áldozatban a Szentlélek adományait e nagygyűlés 
számára, és mindennap szakadatlanul azért fogunk 
imádkozni, hogy az Ur Isten ezt a nagygyűlést is 
megáldja. Kérem különösen az én paptestvéreimet, 
hogy különösen emlékezzenek miséikben a 48. nagy-
gyűlés sikeréről, és én is szakadatlanul fogok, különö-
sen az oltárnál imádkozni, hogy Isten áldása kisérjen 
bennünket. Ebben az értelemben adom püspöki áldá-
somat a gyűlésre. 

A püspöki áldást térdre borulva fogadta a nagy-
gyűlés. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Ezidei katliolikus nagygyűlésünk. 

A második katholikus nag}Tgyülést előkészítő bi-
zottság a f. é. nov. hó elején tartandó I I orsz. katho-
likus nagygyűlést a püspöki kar védnöksége alá he-
lyezte. A fölterjesztésre a következő főpásztori leiratok 
érkeztek ifj. Zichy János grófhoz, a nagygyűlés elnö-
kéhez : 

I. 
Örömmel vettem Méltóságodnak nagybecsű meg-

hívását a november hó 4-töl 7-éig Budapesten tartandó 
katholikus nagygyűlésre. A felajánlott védnökséget 

**) Bámulatos konstatálás ! Másutt ez merészség volna. 
Szeri. 

készségesen elfogadom és a nagygyűlés ügyére annál 
is szivesebben fel fogom hivni papságom és hiveim 
figyelmét, mert a nagygyűlés intézményét fölötte fontos és 
üdvös eszköznek tartom a hitélet erősítésének, a katholikus 
öntudat ébresztésének és a katholikus társadalmi erők tömö-
rítésének nagy munkájában. Forrón kívánva, hogy Isten-
nek bőséges kegyelme kisérje és termékenyítse Méltó-
ságodnak és a szövetség lelkes munkásainak fáradozá-
sait, maradok őszinte nagyrabecsülésem kifejezésével 

Vciszary Kolos. 
bibornok, lierczegprimás. 

II. 
Méltóságos Elnök Ur ! 

Méltóságodnak nagybecsű levelére válaszolólag 
van szerencsém tiszteletteljesen értesíteni, hogy a 
Magyarországi Katholikus Körök Országos Szövetsége 
által rendezendő második országos katholikus nagy-
gyűlés, mint a Nagyméltóságú püspöki kar egyik tag-
jának fölajánlott védnökségét készséggel és örömmel 
elfogadom s a nagygyűlés támogatását egyházmegyém 
papságának és a híveknek ajánlani el nem mulasztom. 
Hogy pedig szentegyházunk és édes hazánk érdekében 
kifejtendő lelkes munkálkodásuknak tanuja lehessek, a 
mennyiben lehetséges lesz, föltett szándékom a nagy-
gyűlésen személyesen is részt venni. 

Midőn még működésükre főpásztori áldásomat 
küldöm, kérem fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Kelt Nyitrán, 1901. évi szeptember 20. 
Bende Imre, 

nyitrai püspök. 
III. 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Erős azon meggyőződésem, hogy a katholikus 

nagygyűlések ugy az egyházra, mint a hazára csak 
üdvös gyümölcsöket fognak teremni. 

Éppen ezért örömmel vettem a második orsz. kath. 
1 nagygyűlésnek a kath. körök orsz. szövetsége nevében 

Méltóságod által megküldött tervezetét s midőn e meg-
tisztelő figyelemért őszinte köszönetemet van szeren-
csém Méltóságodnak nyilvánítani, ugyanakkor tiszte-
lettel értesítem, hogy a második orsz. kath. nagygyű-
lés felajánlott védnökségét készséggel elfogadom, ta-
nácskozásaik sikerére pedig Isten szent kegyelmét 
kérem. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Püspök-Szent-László, 1901. szept. 22. 
Hetyey Sámuel, 

püspök. 
IV. 

Méltóságos Gróf és Elnök ur ! 
Mindnyájunk szemei előtt kedves emlék gyanánt 

lebegnek ama lélekemelő benyomások, melyek a katho-
likus öntudat és szellem megnyilatkozása terén ki-
fejezésre jutottak, a magyar katholiczizmus jubileuma 
alkalmából. 

Érezte mindenki, hogy végre megtaláltuk kulcsát 
i azon rég keresett és nélkülözött érintkezésnek, mely a 
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katholikus öntudat felébresztésére s a katholikusok 
egyetértésének s összetartásának biztosítására Magyar-
országon minden hű katholikus és igaz magyar leghőbb 
vágyát képezte. 

Örömmel, szivem egész melegével üdvözlöm azért 
Méltóságodat a második katholikus nagygyűlés elnöki 
székében s annak kijelentése mellett, hogy a nagymél-
tóságú magyar püspöki karral egyetértőleg a védnöki 
testületbe magam is belépek, nemcsak, de ezen üdvös 
mozgalomra papságom és hiveim figyelmét'is felhívom. 
A nagygyűlés üdvös tanácskozásai sikerének biztosítá-
sául szivem mélyéből adom főpásztori áldásomat annak 
lelkes vezetőire. 

Méltóságod iránti legőszintébb nagyrabecsülésem 
kifejezése mellett maradok 

Váczon, 1901. szeptember 24. 
Méltóságodnak kiváló tisztelője: 

Csáky Károly gróf, 
váczi püspök. 

V. 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Vettem Méltóságodnak a Katholikus Körök Orszá-

gos Szövetsége nevében küldött szives meghívását a 
november havának 4—7. napjain Budapesten tartandó 
katholikus nagygyűlésre. Lelkemből óhajtom, hogy a 
hitélet föllendítését czélzó buzgó tevékenységük minél 
általánosabb méltánylásban részesüljön. Nem mulasz-
tottam el ezúttal sem a nagygyűlés ügyét papságom 
érdeklődő figyelmébe ajánlani s magam is sietek a te-
temes költségek fedezéséhez hozzájárulni. 

Méltóságodnak és a szövetségnek lelkes és lelke-
sítő működéséhez Istennek bőséges kegyelmét kívánva, 
őszinte nagyrabecsüléssel maradtam. 

Gyulafehérvártt, 1901. szept. 26-án. 
alázatos szolgája 

Majláth Gusztáv Károly 
erdélyi püspök. 

I R O D A L O M . 

*** EMLÉKKÖNYV a görög szertartású katho-
likus magyarok római zarándoklatáról. Kiadja : a görög 
szert, katholikus magyarok országos bizottsága. Budapesten, 
1901. évben. ívrét 206 lap. 

Minden tekintetben monumentális remek munka 
szövegében és illusztráczióiban egyaránt. Magyarajku 
gör. katholikus testvéreink törekvése ismeretes. Rómá-
tól a magyar nyelvnek oltárra emelését kérik. A jubi-
leumi szent évben első zarándoklat Rómában a görög 
szertartású katholikusoké volt. Ennek a zarándoklatnak 
az élén terjesztették dr Vdlyi János és Firczák Gyula püs-
pök urak magyarajku hiveik kérését a szentséges atya elé. 
Ennek a történeti nevezetességű eseménynek van szen-
telve ez a rendkívül díszes munka. Minden, a mi benne 
van, előkészület volt amaz emlékezetes Jpápai kihall-
gatásra. Az előszót maga az országos bizottság elnöke, 
Szabó Jenő főrendiházi tag irta. A pápa, dr Vaszary 
Kolos bibornok, dr Vályi János, Firczák Gyula, Dro-
hobeczky Gyula püspök urak arczképei állnak az illusz-
trácziók élén. 

— A Csanádi Papuöveudékek Magyar Egyházirod. 
Iskolájánál (Temesvár, Papnövelde) a következő művek 
kaphatók: Alzog, Patrologia (II. köt.); fűzve 1.20 kor. 
Munkálatok (1884) ; fűzve 1.60 kor. Sprinzl, Apostoli 
atyák theologiája ; fűzve 1.60 kor. üressel, Az élő és 
élettelen anyag ; fűzve 3 kor. (E műből már csak 2 - 3 
példánynyal rendelkezünk.) Nostitz-Rieneck, A művelt-
ség kérdése; fűzve 1.60 kor., kötve 2. kor. (A valódi, 
ker. műveltségről szól.) Broglie, A ker. vallás és a val-
lások története ; fűzve 3.20 kor. (Csak korlátolt számú 
példány van raktárunkon.) Hettinger, Timotheus ; fűzve 
4 kor. (Papnövendékeknek s fiatal lelkészeknek igen 
ajánlatos kalauz.) Probst, Szertartástan; fűzve 1.20 
kor. (Hitoktatóknak nélkülözhetetlen segédkönyv.) 
Boudon-Pesch, Ker. élet ; fűzve 2.40 kor., kötve 3 kor. 
(Élvezetes olvasmány minden rendű-rangú keresztény 
számára.) Cathrein, Erkölcsbölcselet (2 köt.) ; fűzve kö-
tetenkint 8 kor. Pesch, Istenes élet; fűzve 3 kor., 
vászonkötésben 3.60 kor., egyszerű bőrkötésben 5 kor., 
chagrinkötésben 6 kor., borjubőrkötésben 7 kor. (Igen 
keresett imakönyv, melyből a II. kiadás fogytán van, 
a III. most van sajtó alatt.) Minden megrendelést a 
pénz előleges megküldése vagy utánvét mellett, de 
mindenkor bérmentve eszközlünk. 

VEGYESEK. 
-f- Mozogjunk, készüljünk a második Országos 

Katholikus Nagygyűlésre, mely november 4—7-én fog 
működni Budapesten. Az O. K. N.-sel egyidejűleg lesz 
az Eucharisztikus kongresszus, a Kath. Körök Orsz. 
Szövetségének, valamint az Orsz. Czeczilia-egyesületnek 
közgyűlése, továbbá a keresztény Szövetkezetek har-
madik Orsz. Kongresszusa. Rendes tag lehet minden 
kath férfi, ha tagsági dij fejében 4 koronát az előké-
szítő bizottság irodájában (Budapest, Molnár-utcza 11. 
Kath. Kör) befizet. Nők két koronával pártoló tagok 
lehetnek. Szegényebbeknek és a nép közöl jelentke-
zőknek a tagsági dijat elengedik. Gondoskodás törté-
nik kedvezményes utazásról, olcsó lakásról (50 kr nap-
jáért) jutányos étkezésről (30 kr. ebéd, 25 kr. vacsora). 
A népet tömegesen lehet felhozni, az intelligencziát 
múlhatatlanul nagy számban kell a papságnak erre a 
gj^ülésre megnyerni. A német katholikusok çzidei nagy-
gyűlése oly népes volt, hogy parallel üléseket kellett 
tartani, mert egy helyen egyszerre el nem fértek a 
tagok. Az egyik ily párhuzamos gyűlésen 5000 ember 
volt jelen. Egy épülőfélben levő templomban tartották. 

— Egyházi személyzetiek különféle egyházme-
gyékből. a) Az esztergomi főmegyében plébánosok let-
tek : Erdőssy István Bátorkeszin, Orbán Konstantin 
Csesztén, Stefanovics Felix Merőczén, Jakubéczy Ernő 
Bohunicon. Administrátorok : Csögley Kálmán Kékkőn, 
Kollarik Gábor Turolukán, Kovalik Béla Alsóbottfalun, 
Gyuricska Péter Érseklélen, Farkas László Hóderváron 
káplán. Lichtenegger József, szathmár-egyházmegyei 
áldozár és főgymnásiumi tanár, Budapesten az V. ker. 
gymnásiumánál II. hitszónoknak kineveztetett. Iiácz 
Dániel Pál subsidiáriusnak küldetett Bajóthra. A kalo-
csai főmegyében Csápek Károly t. kanonok, érd. esperes, 
foktői plébános betegsége miatt saját kérelmére nyug-
díjaztatván, helyébe ideigl. administratorrá Vajda Ottó 
neveztetett ki. Bászler István apatini káplán az Apatin 
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és Prigl. sz. Iván közt létesített új telepre lelkészszé 
kineveztetett. VanicseJc Gyula Horgosról Moholyra, Frech 
Ádám Moholyról Futtakra, Tillinger Ferencz Futtákról 
Apatinba kápláni minőségben áthelyeztettek. A pécsi 
egyházmegyében Igaz Béla püspöki titkár ideigl. szt-
széki jegyzői tisztétől felmentetvén, szentszéki ülnökké 
neveztetett ki. Frey János kisebb papnevelő intézeti 
lelkiigazgató betegségére való tekintetből lelkiigazgatói 
és egyébb állásától felmentetvén, szabadságoltatott egész-
sége helyreálltáig, Virág Ferencz székesegyházi kar-
káplán neveztetett ki kis-szemináriumi lelkiigazgatóvá 
és főreáliskolai hitszónokká, valamint a ker. szocziologia 
rendkívüli tanárává. Klein Tivadar udvari pap szent-
széki jegyzővé neveztetett ki. 

— A budapesti gör. kath. egyháztanács f. évi 
szept. 25-én d. u. 5 órakor előbb értekezletet tartott 
mélt. Szabó Jenő főrendiházi tag, elnöklésével és hiva-
talos helyiségében, — utóbb pedig Dr. Pásztétyi Jenő 
egyháztanácsi elnök elnöklésével megtartotta hosszú 
szünet — majcl 3/ i év óta első ülését. Az egyháztanács 
és az országos bizottság részéről jelen voltak: Dr 
Demko Kálmán főgymn. igazgató, Dr Demjanovich 
Endre főorvos, Illés Jenő curiai bíró," Andor Gyula 
min. tanácsos, Markos György á. v. főmérnök, Dr 
Leövey Sándor min. tanácsos, Dr Rabár Endre törv. 
bíró, Garancsy Mihály oszt. tanácsos, Kecskóczy Ödön 
tanár egyh. községi jegyző, Szabó Jenő min. tanácsos, 
főrend., Dr Pásztélyi Jenő ügyvéd, egyh. tanácsi elnök, 
Dr Bacsinszky Wladimir min. titkár, stb. Az egyház-
tanács ülése folyamán az elnök jelentette, hogy a gör. 
katholikus testvéreink 1902. év elejétől kezdve már 
saját templomukban gyakorolhatják szent vallásunkat. 

— A magyar katholikus arisztokraczia, mely a 
vallás és a szabadelvüség közt folyó élethalálharczot 
nem veszi elég komolyan, amúgy oldalvást, az Ester-
házy hgnek és Cziráky Béla grófnak adott finom 
legyintésben, jó erős leczkét kapott az „Esztergom" 
október 6-iki vezérczikkelyében. „Vezérek és marsal-
lok csak seregek élén-győzhetnek, de okvetetlenül meg-
semmisülnek, ha seregeik ellen veszik fél a küzdelmet". 
Vagyis — arisztokraczia, mely gyökereit a föld népé-
nek életéből kitépi, vesztét önmaga ' okozza. 

— A franczia szerzetesekre nagy csapást mért a 
szabadkőműves kormány. Az autorizáczióért való fo-
lyamodás határidejéig 64 férfi-kongregáczio 2001 inté-
zet birtokában és 532 nő-kongregáczio 6777 intézet 
képviseletében jelentkezett kérelemmel autorizáczió 
iránt. Hát a többi? Az* kivonul Francziaországból és 
szétszóródik az egész világon. Fölöttébb tanulságos a 
Jézus-társaságiak 4 franczia provincziálisának együttes 
emlékirata az autorizáczió kérésének lehetetlenséfférői. O 

— Oltványi Pál kitüntetése. Oltványi Pál pré-
postot már junius hó 21-én értesítette arról ő cs. és 
kir. felségének kabinetirodája, hogy a „Tátrafüredi 
emlék" czimű könyve a király könyvtára részére elfo-
gadtatott, a ma hozzáérkezett kulturminiszteri levél pedig 

azon örömhírt közli a szerzővel, hogy más apróbb 
művei is e királyi kegyelemben részesültek. A levél 
szövege ez : Ö császári és apostoli királyi felsége nagy-
ságodnak : 1. A Jeruzsálemi szent sir és lovagrendjének 
rövid története. 2. Játék és szavalmányok tanulók szá-
mára. 3. A fenyőfa, mint karácsonyfa czimű műveit a 
cs. és kir. családi hitbizományi könyvtár számára leg-
kegyelmesebben elfogadván, ezekért Nagj^ságodnak a 
legmagasabb köszönetét nyilvánítani méltóztatott. 
Budapesten, 1901. október 3-án. Wlassies. 

— Elismerés. A választásokról sehol oly szelle-
mes és tanulságos jelentéseket nem olvastunk, mint a 
„Szombathelyi Ujság"-ban. 

— Negyedszázados jubileum. Szept. 24-én tar-
totta az Uj vidék-Palánkai róm. kath. Tanitó-egyesület 
25 évi fennállásának emlékünnepét. Az ünnep hatá-
sosságát kiválóan emelte dr Mayer Béla v. püspök, 
főegyházmegyei tanfelügyelő ünnepi beszéde, mely a 
ker. nevelés gyújtó hatású apologiája volt. Az ünnepi 
közgyűlés az egylet pártfogójához. Császka György 
érsek úrhoz, és díszelnökóhez Bcnde Imre nyitrai püs-
pök úrhoz, a ki Újvidéken plébános volt, üdvözlő 
sürgönyöket küldött. 

— A kassai kath. olvasókör, mely életrevalóságá-
nak már igen sok jelét adta, a folyó évben is rendez 
tagjai számára közhasznú ismeretterjesztő felolvasáso-
kat. Külvárosi polgáremberek, kik egész héten nehéz 
munkában vannak, kellemes üdülést és szórakozást 
találnak az egyesületben. Kívánatos, hogy ebben az 
irányban minden kath. kör akczióba lépjen. 

— Kálvin hamisított levelével kérkedett Goetz 
Walter német tudós egy egyháztörténelmi folyóiratban. 
Ezt a levelet a nevezett tudós egy frankfurti gyűjtő-
nél találta. Kelt a levél 1558. jun. 3-án. Styl és betű-
vetés egész a Kálvinéi rajta. Gautier Lucián genfi tanár be-
bizonyította azonban, hogy az egész hamisítvány. Favre 
Henrik készítette, aki 1891-ben halt meg. Ez a Favre 
nevű ember üzletszerűen készítette az ily Kálvin-leve-
leket és Genfben többeknek eladott belőlük példányo-
kat. (Univers.)' 

— A keresztény iskolatestvérek nyitra-bajnai 
noviciatusa megnyílt. A községi népiskolában tanító 
két magyar iskolatestvéren kivül még öt testvér vonult 
be, kik a házat kormányozzák s a már befogadott 7 
ujonezot vallásos nevelés s alapos oktatás által fontos 
hivatásukra előkészítik, hogy sz. de la Salle szellemé-
ben neveljék s oktassák a magyar ifjúságot. Azokon 
fölül Strebersdorf ban még 10 idősebb rendi m agyai-
jelölt nyer kiképeztetést. Ausztria-estei Ferencz Ferdi-
nánd főherczeg ő cs. k. fensége a nyitra-bajnai novi-
ciatus fölött a védnökséget elfogadni kegyeskedett, 
mely leereszkedés a zsenge intézetnek nemcsak örö-
mül, hanem védelmül is szolgál. Isten áldása lebegjen 
fölötte, a magyar katholikus tanügy felvirágzására. 

— Ujonczok búcsúztatása. Ez az immár örvende-
tes módon terjedő szép szokás ós vallásos ünnepély a 
pécsi egyházmegyéhez tartozó Laskafalun is megtarta-
tott, a midőn is az egész plébánia területén 29 ujoncz 
meggyónt és megáldozott, Balogh József plébánostól 
rózsafüzért és imakönyvet kapott, és az összes hivek 
szeretetétől kisérve a plébános kenetes és a kő i t ek ig 
megható buzdítása mellett búcsúztak el. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 16. 31. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora... Nos interim grati anwu Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus." 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Rituálé-kérdés Magyarországon. — Tájékoztató szózat a tudomány-egyetem itjuságához. 
— Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : A jubileumi körmenet. — B u d a p e s t : A Jó Pásztor ó-budai háza és Nagyasszonyunk 
ünnepe. — T e m e s v á r : A milléniumi emlék-templom felszentelése. — O s n a b r ü c k : A német katholikusok ezidei vagyis 48-ik 
nagygyűléséről karczolatok. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Második Országos Katholikus Nagygyűlés. — Irodalom. 

— Vegyesek. 

OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Rajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Vonjuk már most le az előzményekből 
következtetéseinket. 

Milyen helyzetet t e r emte t t . a szertartásos 
congregatio felállítása az egyházmegyei és 
különösen a hazánkban használatban levő 
ritualékra nézve? Megbontotta-e azok tekin-
télyét? Lerontotta-e azok törvényes voltát, 
kötelező erejét? 

Legkevésbé sem. Ha a congregatio meg-
bízatást sem nyert a rituálé hivatalos szöve-
gének megállapítására, annál bevésbé annak 
közzétételére és kiadására : akkor az érvény-
ben levő egyházmegyei rituálék jogi állását 
maga a congregatio felállítása egyáltalán nem 
is érinthette. 

Az egyház nyert ugyan a szertartásos 
congregatióban egy uj forumot, melyre a vitás 
szertartási ügyek elintézése tartozott , mely 
jogosult volt a szertartásokat régiségökre meg-
vizsgálni, az elavultakat feleleveníteni, az 
elfintorítottakat megjavítani és felújítani ; de 
ezen forum működési köre korlátozott volt : 
korlátozta azt első sorban az, hogy nem nyert 

megbízatást egy az egész egyházat kötelező 
egyetemes rituálé kiadására és másodszor, 
hogy általános megbízatása alapján az egyes 
egyházakban dívó szertartásokat csak régisé-
gökre s a r rava ló tekintetre volt jogosult meg-
vizsgálni s illetve felújítani, vájjon idők folya-
mán nem ferdítettek-e el? arra, vájjon a római 
egyház rítusaival s a római egyház approbált 
r i tuáléjában foglalt szertartásokkal megegye-
zők-e ? nem csak ki nem terjed megbízatása, 
mint azt a bulla szövege íélre nem érthető 
részletezéssel kidomborítja, de ki sem terjed-
hetett , mert a congregatio felállításakor a 
római egyház ily approbált ritualéval nem bírt, 
sőt mint azt az V. Pá l rituálé]a elkészítésénél 
használt s általunk már ismertetet t előmunká-
latok bizonyossá teszik, magában Rómában is 
egymástól többé kevésbé eltérők voltak az 
egyes szertartások. 

Hogy milyen gondolat vezérelte V. Sixtust 
a szertartásos congregatio megalapításánál és 
jogkörének kijelölésénél, arra az egyház azon 
időbeli siralmas viszonyai adják meg a kellő 
felvilágosítást. 

A tizenhatodik század liitujítói tanaikban 
igen eltérők valának egymástól. Abban az 
egyben azonban többé kevésbé megegyeztek, 
hogy tagadták a szentségek malasztszerző 
erejét azon értelemben, hogy a malaszt magá-
ból a szent cselekményből s annak Krisztus 

31 
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Urunktól meghatározot t matériájából és for-
májából eredne. Ha elfogadtak is néhány 
szentséget, annak csak annyi értéket tulajdo-
nítottak, hogy a szentségi cselekmény alkal-
mas a hit felgerjesztésére vag}' az ige hirde-
tőinek külső felavatására. 

Ezen felfogásuknak megfelelőleg nem kö-
töt ték magokat semmiféle megszabot t szertar-
táshoz. Minden a mi alkalmas volt a hit fel-
költésére, vagy a hivők gyülekezetétől származó 
felhatalmazás érzékítésére, egyenlő értékkel 
birt előttök. Az egyház által megszabot t ma-
ter iát és formát gyűlölték. A szertartások 
sablonos végzésétől i r tóztak s ha mindjár t 
nem is szakí that tak egyszerre az egész külső 
formával s a keresztsé'gnél, úrvacsoránál, ige-
hirdetőik felavatásánál, a házasságok megkö-
tésénél bizonyos szer tar tásokat nem nélkülöz-
hettek, azokat olykép iparkodtak átidomítani, 
hogy az az általok hirdetet t evangeliomi sza-
badságnak megfelelő legyen. 

A tridenti zsinat, melyet a hitújí tás fel-
burjánzása te t t volt szükségessé, mindjár t 
eleve felismerte a veszélyt s a régi egyházi 
szertartások védelmére megalkot ta ismeretes 
dogmatikus kánonját . v) A hitújítás nem egy 
csapással jö t t létre. Lassan te r jedt az uj tanok 
mérge községről községre. Legsikeresebb ter-
jesztői magok a hivek lelkipásztorai valának, 
kik az uj tanoknak megfelelőleg alakították át 
a külső hitéletet s a megszokott szent tény-
kedéseket részben teljesen elhagyták, részben 
azok elvégzése körül a régi szertartások mel-
lőzésével saját felfogásuk szerint járának el. 
Ezek ellen irányul a zsinat határozata , midőn 
kijelenti, hogy a katli. egyháznak a szentsé-
gek kiszolgáltatása körül használa tban levő 
elfogadott és jóváhagyot t szertartásai t sem 
megvetni nem szabad, sem azokat a lelkészek 
tetszésök szerint bűn nélkül nem mellőzhetik, 
sem az egyházak bármely pásztora önkényü-
leg meg nem vál toztathat ja . 

A zsinat ha tározatának egyelőre alig volt 
foganata. Oláh Miklós érsek idézett főpásztori 
szózatából tudjuk, hogy a hitujítók hazánkban 
is .,laudabiles atque usitatos sanctae matris 
Ecclesiae Catholicae rítus et Sanctorum Pat -
rum insti tuta" részint megvál tozta t ták, részint 
kiküszöbölték, s az azokat magokban rejtő 

J) Sess. VII. can. 13. de sacram. 

szertartásos könyveket, nevezetesen a keresz-
ténység kezdete óta hazánkban használatos 
Obsequiale seu Baptismalet megsemmisítették. 

Amit Y. Sixtus 1588-ban a szertartásos 
congregatio felállításával az egyetemes egyhá-
zat illetőleg tervezett , ugyanazon czélt ipar-
kodott elérni már huszonhárom évvel előbb 
hazánkban Oláh Miklós esztergomi érsek az 
által, hogy a kereszténység behozatala óta 
hazánkban használatos szertartásos könyvet 
újból közzétevé s annak használatát Magvar-
ország összes egyházai számára (jurisdictioni 
Ecclesiae nostrae Metropolitanae Strigoniensi 
mediate vel immediate subjectis) kiközösítés 
terhe ala t t (sub excommunicationis latae sen-
tent iae poena) előirá. 

Bár mindakét intézkedés ugyanazon czélt 
szolgálja, mégis az eredményt és a jogi szem-
pontokat illetőleg nagy különbség van a kettő 
között . V. Sixtus egy joghatósággal felruhá-
zott intézményt léptet életbe, melynek feladata 
arra ügyelni, hogy az egyház régi szertartásai 
szerint végeztessenek a szent misék, szolgál-
tassanak ki a szentségek, a hitujítók által ki-
küszöbölt caerimoniák régi jogaikba vissza-
helyeztessenek, az elferdítettek felújít tassanak 
sa t : Oláh Miklós könyvet ad papjai kezébe, 
mely a kath. egyháznak a szent Atyák intéz-
ményeivel megegyező ősrégi szertartásait tar-
talmazza, azokat a szertartásokat, melyeknek 
védelmére, felújí tására Y. Sixtus a szertartá-
sos congregatiot életbe léptette. 

(Folytat juk ) 

Tájékoztató szózat 
a tudomány-egyetem ifjúságához. 

— Beszéd, melylyel az 1901]2. egyetemi tanévet f . évi szej>'. 
15-én ünnepélyesen megnyitotta dr Conclia Győző ny. r. 

tanár, a jogtudományi ei. rektoradó kar dékánja. — 
(Folytatás.) 

Vallás és tudomány, nemzeti és szabadelvű ') irány 
mint ellenségek csatároztak Alma Materünk falai kö-
zött az Önök mult évi harczaiban, mert elszakították 
őket attól a czéltól, az egész embertől, melynek csak 
egybekapcsolva szolgálhatnak, a mely nélkül épp oly 
kevéssé van értelmük, mint a láncz széthullott sze-
meinek. 

Az egész beszéd szelleméből világos, hogy itt nem az 
Istentől és a ker. vallástól való elpártolás szabadságáról van a 
szó. Egj 'általában jobb volna, szabatosság kedveért, szabadság-
szeretet és szabadságszerető szavakat használatba venni, a rossz 
hirbe lioz'ott liberalizmus és szabadelvű nevek helyett. Szerk. 
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Az egyesnek elég lehet vallása, a másik egyesnek 
tudománya, sőt a hivőt erős hite a tudomány, a tudóst 
erős meggyőződése a hit elnyomására késztetheti.2) A 
nemzet azonban egyik nélkül sem élhet meg, mert 
neki az emberinek teljességére van szüksége, a mely 
épp ugy kivánja a tudhatók tudását, mint a tudhatat-
lanok hivését: a tudományt, mely megfejtve földünk 
törvényeit, azon szilárd állást biztosít, a földhöz rög-
zít, annak urává tesz : a vallást, mely a történelemnek 
csodás, emberileg magyarázhatlan eseményei alapján túlha-
ladva a földön, a mindenségen, a föld fölé, magasbra emel 
és fentart akkor is, midőn lábunk alatt a föld inog. A tu-
domány világos látása, a vcdlás éltető reménye nélkül nincs 
emberi, nincs igazság, nincs szeretet, nincs haladás. Abban 
a hatalmas lánczolatban, a melylyé a nemzet az egye-
seket összefűzi, az egyes szemeknek nem lehet egyenlő 
erejüeknek, az ember érthető és titokzatos vágyódásai 
kielégítésére egyaránt alkalmasoknak lenni. Mert hol 
van az a ritka egyén, a kiben hit és tudás teljes 
egyensúlyban vannak? Ezért nem élhetünk külön 
egyéniségekre, külön szemekre szétszakadva, hanem a 
nemzet személyiségébe összelánczolva, melynek egyes 
különböző és külön czélu lánczszemei húzzák, szorít-
ják, de tartják is egymást az emberinek teljessége, 
megdicsőülése végett az egyes nemzet külön géniusza 
szerint. 

Épp ily képtelenség az élet nemzeti és liberális 
irányának ellenségeskedése. 

A nemzeti abban rejlik, a mi egyesek millióit más 
emberektől különbözővé, egymás közt hasonlóvá, a maguk 
nemében egyetlenné, egygyé, osztatlan egyéniséggé teszi. 

Egy nemzet azért a mindenekfölötti?) azért uralkodik 
az egyes lelkeken, azért a szeretetnek, ragaszkodásnak, ön-
feláldozásnak a tárgya a nemzetbéliek —, a megbecsülésé, 
az elismerésé más nemzetek előtt, mert egyetlen az emberiség 
körében, melynek mása nincs, mely által az egész emberiség 
gazdagodik, mely az emberinek megvalósításában helyettesít-
het etlen •munkatárs a maga külön tehetségeivel, értelmi, er-
kölcsi, esztétikai alkotásainak eredetiségével, sajátosságáved. 

Egy ily milliókat összefoglaló nemzet az egyes-
nek megkötését, a nemzetérti lemondását, áldozatkész-
ségét, a nemzeti egyéniségbe való félolvadását kivánja. 
Mindaz, a mi az egyént felsőbb hatalomként irányozza : 
a hitnek, a tekintélynek, a jogban, az esztetikai szépben 
nyilatkozó s alapjában változhatlan különös géniusznak, 
a fegyvereknek ereje, mindaz, a mi az egyest leköti, 
mint a család, mint a föld, mint a nemzeti mult, mint 
a megszokás, a nemzetinek fennmaradásához nélkülöz-
hetlen. 

De mi a liberális ? A nemzet milliók lánczolata, 
egy személylyé válása. A nemzet lény, főnév, a liberális 
melléknév, tulajdonság, s kinek s minő tulajdonsága? 
Mit jelent? Szabadságot? De kinek, s minő szabadsá-

2) Elvnek sem az egyiket, sem a másikat nem lehet elfo-
gadni. Semmiféle tudomány hit nélkül nem elég az üdvösségre ; 
más részről pedig, nem igazi hit az, mely a tudományt s nem 
igazi tudomány az, mely a hitet valakiben elnyomja. Mint figura 
concessionis sem kifogástalan ez a formula. Szerte. 

3) Világos, hogy ez csak viszonylagosan áll ; mert absolute 
mindenekfölötti csak egy van, az Isten. Szerk. 

gát ? Nyilván nem a nemzet szabadságát. Mert szabad 
nemzet az, mely más nemzetektől függetlenül a maga 
szellemét, javát, érdekeit fenntartani birja. Az orosz 
nemzet, mint nemzet, mint egész, bár tagjainak egyen-
kint semmi politikai szabadsága nincs, sokkal inkább 
az, mint a tagjainak legnagyobb politikai jogokat adó 
franczia, mert a franczia szellemét, érdekeit oly mér-
tékben nem érvényesítheti, mint az orosz. 

Kinek s milyen szabadságát jelenti, kinek tulajdonsá-
gát fejezi ki hát a liberális irány? Az egyénét s kivel 
szemben? A nemzettel szemben. Oly nemzetnél szólhatni 
liberális irányról, a hol az egyén az emberi életnek 
fontos részeiben a maga ura, a hol hite, véleménye 
megállapításában, életpályája, keresete megválasztására, 
szerzeménye, tulajdona fölötti rendelkezésre nézve sza-
bad, a hol az egyén sorsa intézésében a személyes 
felelősség nagy elve alá van helyezve, s a nemzet, 
annak törvényhozása, kormánya, atyáskodó gyámsága 
alól föl van mentve. 

A liberális irány tehát az egyén szabadsága, mint 
magán emberé. 

Ellenben az egyénnek, mint a nemzetnek tagjának 
szabadsága, melynél fogva politikai jogokat gyakorol, 
a törvények alkotásában, azok végrehajtásában s a 
végrehajtás ellenőrzésében résztvesz, nem következik 
a liberális irányból. Eötvös annak bizonyítására szen-
telte élete főművét, hogy a polgároknak a közhatalom-
bani részvét utáni túlságos törekvése mily veszélyek-
kel fenyegeti egyéni szabadságukat. 

Bizonyítás helyett egy példára hivatkozom, mely 
láthatóan világítja meg a liberális iránynak a függet-
lenségét a politikai szabadságtól, az egyénnek mint 
a nemzet tagjának szabadsága közötti különbséget. 

A liberális iránynak képzelhető legnagyobb el-
lentéte a szoczialista irány, a melyben az egyénnek nincs 
tulajdona, nincs rendelkezési joga szerzeménye fölött, 
nem választhat pályát, nem lehet vélemény, lelkiis-
meret szabadsága, nem létezik a személyes felelősség 
elve az egyén sorsáért, mert mindenről a szoczial-de-
mokratia törvényhozása és kormány gondoskodik, csak 
közélet van, egyéni élet nincs: legalább az az önczélu 
egyéni élet, melyre társadalmunk fektetve van, bizo-
nyára nincs. 

De vájjon ily szoczialista társadalmi szervezetű 
népben nem lehet-e az egyénnek teljes politikai sza-
badsága, nem lehet-e mindenkinek egyenlő szavazati, 
sőt törvényhozási joga, nem lehet-e a szoczialista tár-
sadalmi! népnek kormánya felelős, nem lehet-e a so-
czialista társadalmat demokratikus köztársaságként 
szervezni ? A hol a világon szoczialdemokratikus törek-
vések vannak, azok csekély kivétellel, köztársaságok 
s nem absolut monarchiákként akarnának megalakulni. 

Mindezen szoczialdemokratiákban az egyesnek a 
legszélsőbb és egyenlő politikai jogai lennének, de 
nem lenne bennök liberalismus, mert az egyén meg 
lenne Fosztva az emberi életnek minden részében az 
önálló, külön érvényesülés, az egyéni önrendelkezés, 
a sorsáérti egyéni felelősség, a benső lelki világ önál-
lóságának nagy keresztény elvétől. 

25* 
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A nemzeti és liberális irányok az emberiségnek egya-
ránt sziilséges, ha nem is egyenrangú követelményei. A 
nemzet az emberi eszmének milliókból egybefoglalt, hasonlít-
hatatlanul fontosabb munkása, fentartója, mint az egyén. A 
nemzet áll hát mindenek fölött, mert az emberi eszménél, a 
humanismusnál magasbat, fenségesbet gondolni nem bírunk. 
Mindaz, a mi az egyeseket nemzetté összetartja, fö-
lötte áll annak, a mi az egyénnek érdekében szükséges; 
de az egyén önczélu kifejlése és érvényesülése nélkül 
a humanismus legfőbb munkásának, a nemzetnek sincs 
erőforrása, nincs elég eredeti, alkotó tehetségű munka-
társa, nincs szellemének gazdagsága, nincs kezdemé-
nyező ereje. A nemzet az egyén érvényesülése nélkül 
néhány vagy okosabb, vagy ravaszabb, vagy hatalma-
sabb egyes által rángatott automatává, esetleg vegeta-
tiv életű, ösztönszerű egészszé lesz. 

A liberális irány kifejezte egyéni szabadság tesz 
egy nemzetet önteremtő, szellemi valóvá. 

A nemzeti és liberális irányoknak ebből a mag-
vából a való élet sokfelé talaján, annak bonyolult hely-
zetei között mindenesetre különböző, eg}7szer-egyszer 
korcs, eltorzult plánták nőnek s csak a gondos szem 
birja őket szabályos typusokra visszavezetni. 

Valamint a nemzeti sovinizmussá, ugy a liberális 
irány egoizmussá, libertinizmussá torzulhat. 

A nemzeti, a hazafi érzés a sajátunknak áldozat-
kész szeretete, a sovinizmus az idegennek gyűlölete. 

A liberális irány mindenkinek egyenlő érvénye-
sülést ád hitben, tudásban, anyagi javakban a nemzet 
megdicsőülése végett ; az egoismus a nemzettel nem 
törődik, csak a többitől elkülönzött egyesnek hitét, 
tudását, jólétét tartja szem előtt, bármi kára legyen 
belőle másnak, a nemzetnek. 

A liberalizmus — ugy a mint annale 48-előtti halha-
tatlan hívei hazánkban ét tették — a gyengének védelme, föl-
emelése, hogy az erősebbel szemben megállhasson ; a liberá-
lizmus mezébe búvó egoismus ellenkezőleg v Szabad a vásár" 
kiált az erősnek, hogy a gyengébbet kifoszthassa. 

A liberalizmus az egyént a maga természetes 
kapcsolatainak, családjának, egyházának, osztályának 
testületének nemzetének alattomban értetődő szükség-
letei közötti érvényesülésre juttat ja, a torz liberaliz-
mus, a libertinizmus, nem ismer se Istent, se embert, 
se hitet, se gazdát, nem kell neki kar, testület, rend, 
osztály, de nemzet sem, s csak az erőmérkőzés, a ver-
seny kötelékét ismeri ember és ember között, a mely 
által az erősebb egyén magának a gyengébbet alá-
vetheti. 

De nem folytatom továbbá. Az önök ellentétei, 
uraim, nem elvi, nem kiegyenlithetlen ellentétek. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
liudapest, okt. 13. A jubileumi körmenet — a fővá-

ros utczáin és templomaiban nagyon sikerült. Legyen 
szabad röviden leirni az egészet. A kitűnő terv szerint 
szervezett körmenet nyolez csoportból alakult egygyé. 
Az első csoport gyülekező helye a szent-ferencziek 

temploma volt. A második csoport Budáról a kapuezi-
nusok templomából vonult át a pesti oldalra. A har-
madik csoport a szervitáktól, a negyedik csoport a 
karmeliták templomából érkezett a belvárosba. Az 
ötödik csoport a józsef- és terézvárosi processio össze-
olvadásából alakult ki. A hatodik csoport, az ifjúság 
gyönyörű csoportja, az egyetem templomban gyülekezett 
össze. A hetedik csoport az angolkisasszonyok templo-
mából indult ki. A nyolezadik, a főcsoport, mely a 
pontifikáló dr Kohl Medárd püspök köré közvetlenül 
csoportosult, a belvárosi főplebánia templomban jött 
össze. Ez volt mintegy a papság csoportja. It t volt a 
növendékpapság, a világi és szerzetes papság. 

A csoportok felvonulása 3/43 órakor indult meg, 
Kohl Medárd, püspök ur a felvonulás közben pont 3 
órakor érkezett meg a belvárosi főplebánia templomba. 
Mikor a pontifikáns elindult, a körmenet eleje már 
majdnem megközelítette, a városháztéren, váczi-utczán 
kristóf-téren, szerviták-terén, koronaherczeg-utczán át 
a barátok-terét. Az ajtatos liivek imádkozó serege oly 
sűrű tömegben vonult fel, hogy majdnem az egész 
utcza szélességét elfoglalta. Némelyek 30, mások 
50,000-re teszik a megjelentek számát. Neveket, kik a 
hitélet e megható megnyilatkozásának létesítésében ki-
válóan érdemesülfek, nem nevezünk meg. Isten legyen 
a jutalmazójuk s majdan a jutalmuk is. A keresztény 
vallásra alapított Magyarországnak a magyarok Nagy-
asszonyának szentelt patrociniumos ünnepen Isten előtt 
nagy szolgálatot tettek. Confirmet Dens hoc, quod 
operatus est in nobis ! 

Budapest. A Jó Pásztor ó-budai háza és Nagyasz-
szonyunk ünnepe. — 

Nagyasszonyunk ünnepe kedves és emiékezetea 
nap a Jó Pásztor kongregácziójának ó-budai házában. 

A mult évben az első fehérruhás ujoneznők 
beöltöztetése esett meg e napon. 

Az idén nemcsak az ujoneznők beöltöztetése 
ismétlődött meg, hanem még más szertartás is járult 
hozzá : harangszentelés. 

E kettős szertartást, — a mely délelőtt 9 órától 
11 óráig tartott, — mit. ft. dr Kohl Medárd fel-
szentelt püspök ur végezte. 

Ez ünnepélyes ténykedésnél, a vele érkezett ns f't. 
dr Andor György pápai kamarás, herczegprimási ma-
gán titkár, — az ó-budai plébános, Kirschhofer Károly, 
szentszéki ülnök, dr Czilek Balázs cziszterczita, — 
Ville Sámuel sz. Ferenczrendi atya, a háznak régebben 
volt lelkésze, — továbbá Sagmüller József, ó-budai 
káplán, nemkülömben a ház lelkiatyja Fischer Ágoston 
segédkeztek. 

A püspököt a ház főbejáratánál, a papság, a házi-
kápolnában pedig a szerzetesnők, a növendékek és a 
ház iránt jó indulattal viseltető vendégek várták. 

A főpapot a kápolnában a szerzetesnők és növen-
dékeik a szokásos Ecce sacerdossal fogadták. 

Ennek elhangzása után a beöltöztetés követke-
zett, utána pedig a harangszentelés. 

(Vége köv.) 
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Temesvár. A milléniumi emlék-templom felszentelése. — 
Nagy öröme volt Mária, Magyarország Nagyasz-

szonyának napján Desseívfy Sándor csanádi püspök 
úrnak és az ö temesvári hiveinek, most vasárnap. Ekkor 
volt felszentelése a temesvár-gyárvárosi u j templomnak, 
Temesvár milléniumi e-mlékének. Emelte az ünnep 
fényét dr Hornig Károly báró veszprémi püspök ur 
jelenléte, a ki a megyés püspök által végzett fel-
szentelés után az ünnepi szentmise-áldozatot mutatta 
be. Maga a templom nagy arányú román stilü alkotás, 
mely 800,000 koronába került. Orgonát belé 26,000 
korona költséggel a megyés püspök ur állított. A tem-
plom Mária, Magyarország Nagyasszonyának tiszteletére 
van szentelve. 

Délben 60 terítékű ebéd volt a megyés püspök 
urnái, a ki hármas felszólalásban köszöntötte fel a 
pápát és a királyt, Temesvár városát és főpapi vendé-
gét dr Hornig Károly báró veszprémi püspök urat. A 
pápára és királyra mondott felköszöntést ide iktatjuk 
szórói-szóra : 

„A templomban tanuljuk, hogyan kell élnünk, 
hogy itt a földön az adott nehéz viszonyok között 
boldogok lehessünk, de azt is, hogyan éljünk, hogy 
az élet végczélját, az örök boldog létet elérjük. E két 
iránynak, mely mindkettő emberi természetünkkel ösz-
szeforrott, a mulandóság és örökkévalóság személye-
sitői : a pápa és király. Sajátságos a dolgok folyásának 
isteni vezetése, hogy éppen most, midőn naponkint 
mindinkább fogyatkozik a hit és az emberiséget bol-
dogító szeretet, midőn az állam és a társadalom majd 
200 éves fentartó alapjai recsegve inognak, két aggas-
tyánt tisztelhetünk a lelki és földi ügyek vezetésének 
élén, kik nagy lelki és földi ügyek vezetésének élén, 
kik nagy lelki erővel és bámulatos sikerrel védik és 
támogatják a vállaikra nehezedő világérdeket, mintha 
az apostol eme szavait akarná az Ur uj bizonyítékok-
kal támogatni : „Iniirma mundi eligit Deus, ut con-
fundat fortia." (— Szt. Pál a. Cor. 1, 27.) Igenis sze-
rény meggyőződésem az, hogy ma a világ békéjét nem 
Xerxes és Attila hordáinak tengernyi sokaságát nagy-
ban felülmúló hadseregek, nem az ágyuk százezrei és 
a szuronyok milliói, hanem e két tiszteletreméltó 
aggastyánnak tekintélye, prestige tartja fenn és még 
ezen kettőnek életét Isten megtartja, a világ békéjét 
fennállónak remélhetjük. Ugyanazért a világbéke temp-
lomának ezen két hatalmas oszlopára emelem pohara-
mat és kérem a Mindenhatót, hogy dicsőségesen ural-
kodó XIII. Leo pápa ő szentségét és dicsőségesen 
uralkodó I. Ferencz József apostoli királyunk ő felsé-
gét Isten még sokáig éltesse". 

Osnabrück. A német katholikusok ezidei vagyis 48-ik 
nagygyűléséről karczolatok. — 

Szabad legyen most egy kis kitérést tennem. 
Eltérni azért a tárgytól nem fogunk, mert a miről ma 
szólni akarok, a Windhorst által alapított német ka-
tholikus népegyesület (Volksverein) a kath. nagygyű-
lésbe beilleszkedve tartott aug. 27-én párhuzamos 
gyűlést, vagyis két gyűlést egyszerre. Miért kettőt 

egyszerre ? Mert egy helyiségben nem fért el a sok 
ezer emberj a ki a népgyűlés ülésén jelen akart lenni. 

Ezt az ülést is mise előzte meg ; megnyitotta 
pedig Brandts gyáros elnök. Beszédjének tartalmát az 
alapító Windhorst életéből, példájából merítette. Ez a 
szellemóriás a kulturharczban igazi kidturgyőzelmet ví-
vott ki, vagyis az ő szakadatlan lelki munkája által 
oly szellemi fensőbbségre emelkedett az egyházat 
támadó Bismarck fölött, hogy ez utóbbit a visszavo-
nulásra kényszerítette. Munka által tehát kiválóságra és 
fensőbbségre kell törekednünk a vallás ellenségeivel szem-
ben. Második jellemvonása Windhorstnak a teljes önzet-
lenség és áldozatkészség vala. Az egyház ostroma nem szüne-
tel, sőt némely oldalról hevesebben támadják a kath. val-
lást, mint bármikor ezelőtt. A védelem ránk van erő-
szakolva. Hogy ennek mennél jobban megfelelhessünk, 
a népoktatást még magasabb fokra kell emelnünk. A 
népegyesület minden tagja hitvalló és hitvédő legyen 
és egy vasnál erősebb szem a keresztény szocziális 
reform lánczában. Földmives, iparos, kereskedő, tudós, 
mindnyájan ragaszkodjunk hitünkhöz s fennen lobog-
tassuk a kereszténység zászlaját. 

A második szónok Gröber birod. képviselő volt. 
A gazdasági haladásról szólott. Bebizonj^ította, hogy a 
gazdasági haladás a kereszténységgel kezdődik s a 
legnagyobb felfedezők éppen katholikusok voltak. A 
protestantizmus csak azután keletkezett. Azóta a gazda-
sági haladásban osztozkodunk, de a gazdasági haladás-
nak keresztény alapjait mégis mi katholikusok őrizzük 
a tántoríthatatlan ragaszkodásnak fensőbbségével. A 
protestantizmus legfőbb elve, az egyéni tetszés, lassan-
kint megalkuszik a hitetlenséggel és nagy könnyűség-
gel lesiklik a modern pogányság légkörébe, a hol nem 
ölik a kisdedeket, mint a régi és a chinai pogányság 
tette, hanem nem is engedik életre kelni ; a hol nem 
ütik doronggal agyon az embereket, hanem kiszipo-
lyozzák észrevétlenül, hogy élő-halott legyen. 

Dr Borsch birod. képviselő a harmadik szónok. 
Beszédjének veleje az a szózat, hogy „mi a társadalmi 
és gazdasági életben a Miatyánk nemzetgazdasági elveit 
akarjuk érvényre emelni. {Nagy tetszés.) Az Ur imájá-
ban és a kátéban minden bent van, a mire szüksé-
günk van. (Zajos tetszés.) Ma minden embernek hitvédőnek 
kell lenni ; azért Németország összes kath. népének be kell 
lépni a népegyletbe. ( Viharos tetszés.)" Következett Ba-
chem dr birod. képviselő. A szocziáldemokrácziával 
szemben csak úgy lehet a kath. népet megmenteni, lia 
a kath. társadalom minden rangja és rendje egyetért 
és összetart. Az oltár és trón ellen harczoló szocziál-
demokráczia nagyon jól tudja, mit birnak a német 
katholikusok a Centrumban, a melynek alapjait a nép-
egylet van hivatva megerősíteni és vcdelmezni. A 
„Weckruf" cz. szocz. demokr, lap szórói-szóra ezt 
mondta : „Ha nekünk sikerül rést törni a Centrum 
tornyán, akkor tovább haladhatunk. Centrum legyőzve, 
minden legyőzve". Ki tagadhatja még, hogy az oltár-
nak és trónnak legerősebb alapja a szocziál-demokrá-
czia és a liberalizmus által szövetségben ostromolt ka-
tholikus, megingathatatlan lelkiismeret ? ! A keresztény 
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társadalmi rend fenntartása legfőbb feladatunk az álla-
mi életben. 

Dr Vosz osnabrücki megyés püspök itt is meg-
jelent, itt is felszólalt. Örömét fejezte ki a felett, liogy 
a népegylet épp az ö egyházmegyéjében is oly erős 
gyökereket vert. Köszönetet mondott azoknak a fér-
fiaknak, kik évek óta fáradnak a népegylet érdekében, 
különösen pedig azoknak a szónokoknak, kik, úgy-
mond, a mai napon az én lelkesedésemet felkeltették. 
Legyen a mai napnak eredménye az, hogy az én egy-
házmegyémben és az éjszaki missiók területén ne le-
gyen kath. férfiú, a ki a népegyletnek nem volna tagja. 
(Élénk tetszés.) A főpásztorra nagyon örvendetes az, 
midőn látja, hogy a reá bizott hivek tudják ,az idők 
járását megérteni és lelkesen felszerelik magukat a hit 
védelmére. Válljék minden eltökélésök, mely e gyűlés-
ben keletkezik tetté. Erre adom áldásomat. (A gyűlés 
térden állva fogadta a főpásztori áldást.) 

Dr Pieper főtitkár bemutatja a népegylet statisz-
tikai adatait 1900-ról. Tagjainak száma 181,744, és 
pedig a rajnai tartományban 61,464, Wesztfáliában 
33,617, Hannoverben 16,456, Hessen-Nassauban 7199, 
Provinz Sachsen 128, Brandenburg 121, Nyugoti Porosz-
ország 701, Keleti Poroszország 654, Posen 6, Po-
merániában 41, Sziléziában 10,547, Hohenzollernben 
1301, Bajorországban 14,742, Württembergben 20,819, 
Szászországban 920, Bádenben 8034, Hessen-Darmstadt-
ban 3655, Oldenburgban 1192, Braunschweigben 26, 
Elsaszban 31. Az évenkint 12 füzetben megjelenő el-
nöki Értesítőt 1500 elnök előfizetése tartotta fenn. So-
cziális kurzus volt Kölnben, 1000 hallgatóval. Népgyű-
lést összesen 500-at '"íartottak. 

Most következett a legnagyobb szónok, dr Lieber, 
a Centrum vezére, a ki erre az ülésre sietett Osna-
brückbe. Szűnni nem akaró éltetés fogadta a szó-
széken. 

Minden igen szép és jó, a mit itt eddig mondot-
tak ; de hát mit használ minden avval a szomorú 
ténynyel szemben, hogy a népegylet az ő 180,000 tag-
jánál megállni látszik. Vajha ez a gyűlés, — el eddig 
a legfényesebb — tovább segítene, hogy a 200,000 
tagon mennél előbb tólmehetnénk. Az eddigi szám-
nál maradni nemcsak szégyen lenne, ele veszedel-
met is jelentene Németország katholikusain. Azt hall-
juk gyakran : Mire való a népegylet? Igen, ezt a kérdést 
néha a fölszentelt rendből is nemcsak hallani lehet, 
hanem látni is lehet abba az állításba átmenni : Nekem 
nem kell népegylet, mert nekem nincsenek soczialistáim. 
Ezekkel szemben én azt mondom, hogy a népegylet-
nek minden egyesületek egyletének kell lennie. (Tet-
szés.) Ennek kell lenni annak a nagy égboltozatnak, 
mely valamennyi kath. egyesület palotái és gunyhói 
fölé borúi. És én azt mondom tovább: Ha te katholi-
kus minden lehető kath. egyesületbe belépsz, de a 
népegyletben benne nem vagy : akkor te a német kath. 
férfiúnak kötelességeit nem teljesíted. (Élénk tetszés.) 
Mert a mint a katholikusok Németországban évenkint 
megtartják az öőszi hadiszemléjüket a német katholikusok 
nagygyűlésében, épp ugy kell Németország katholiku-

sainak magukat állandó készenlétben tartani a kath. nép-
egyesületben való szakadatlan működés által. (Tetszés.) 
Csak ha ez meg fog történni, fogja Németország ka-
tholikusainak nagygyűlése megteremni azokat a gyü-
mölcsöket, melyeket megteremnie lehet és kell ; s akkor 
és csak akkor lesznek azok a szép határozatok és el-
tökélések, melyek itt keletkeznek, szépen benyomtatott 
papírnál valamivel többek. 

En jól tudom, hogy még másféle kifogásokat is 
szoktak emelni. Épp ma tapasztaltuk, hogy az én tisz-
telt barátom, dr Bachem, kedvet, tilos kedvet kapott 
(derültség) megkritizálni a népegyesület működését. 
Hogyha ő más irányú fejtegetéseivel be nem bizonyí-
totta volna, miszerint ő szintén azon az állásponton 
van, hogy a javítás a legjobb kritika (tetszés), akkor 
én ma vele szépen hajba kaptam volna (derültség). 
Hanem igy én ezt és a többi apró ellenvetéseket mel-
lőzöm és egyenesen a népegyesület nagy feladataihoz 
fordulok és azt mondom : .4 katholikus nép politikai szer-
vezéséről gondoskodik a Centrum; társadalmi szervezéséről 

! gondoskodni köteles, gondoskodni akar a népegyesület. Hallot-
tuk itt, hogy mit és mennyit tett a mult évben az 
egyesület. Nekünk nem elég köszönetünket szóval ki-
fejezni, nekünk tettekkel kell hálásaknak lenni buzgó 
részvevés által az egyesület munkáiban és törekvé-
seiben. 

Hallottuk előbb a főt. megyés püspök ur magas 
ajkairól a hála és elismerés szózatát egyesülésünk 
működése felett. Figyelmeztessen ez bennünket min-
denkor arra, hogy mi nem egyszerűen csak valamely 
népegyletnek, hanem hogy mi katholikus népegyletnek 
vagyunk tagjai és igy mint ilyenek a püspököknek 
és a pápának engedelmességgel és tiszteletadással tar-
tozunk. A birodalmi gyűlésben valaki azt merte állí-
tani, hogy a pápaság vantisocziálisu. Mi evvel az állí-
tással erélylyel szembeszáltunk, s még nem akadt 
ember, a ki azt merte volna állítani, hogy a mi most di-
csőségesen kormányzó XIII . Leo pápánk társadalom-
ellenes ember volna. (Tetszés.) Mi tudjuk, mivel tarto-
zunk, mit köszönhetünk neki a társadalmi téren 
(tetszés) és igy örömmel fogadjuk meg ma, hogy az ő 
utasításait mindenkor híven és engedelmesen fogjuk 
követni, a mint a kath. egyház engedelmes fiaihoz 
illik. (Tetszés.) 

Végéhez értem. 400 esztendeje múlt, hogy a 
graubündeni hegyekben a szabadságszerető férfiaknak 
egy kis csapatja védekezett a hatalmas Miksa császár-
ral szemben. És midőn ez a kis csapat egyre cseké-
lyebbé olvadt, midőn vezérét is halálos golyó találta, 
akkor ez a haldokló vezér kis csapatjának ifjúságához 
fordult és azt kiáltotta : Rajta, csak frissen és gyorsan, 
fiaim ; tőlem nem függ semmi, én csak egyetlen egy 
ember vagyok, ti többen vagytok, előre !" Erre halva 
rogyott össze és a kis csapat hulláján keresztül rohant 
előre s megszalasztotta a császáriakat. Vájjon panaszkod-
junk-e tehát a veszteségek felett, melyek a népegyle-
tet érik, s vájjon e miatt kedvünket hagyjuk veszni)? 

i Nem. Akármi fog történni, mindig fognak támadni pót-
férfiak, a kik ha valamely testvérnek kiesik a kezéből 
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a zászló, felkapják azt és diadalra viszik előre. (Elénk 
tetszés.) 

Ma sok olyast hallottam, a mi alkalmas volna 
arra, hogy engem pesszimisztikus hangulatba hozzon. 
Az én jó természetem és optimizmusom nekem erre a 
kérdésre, mit tegyünk a jelen viszonyok közt, szaka-
datlanul azt a feleletet adják, hogy csak előre, csak 
előre, fiatalság ! Az ellenség, bármily erősnek lássék is, 
már hátrálásban van. Az u j század nem az övé. Ez a 
század Jézus Krisztusé, kell hogy Jézus Krisztusé és az 
ő helyetteseé, a kath. anyaszentegyházé legyen ! Es mivel mi 
öregek, a népegylet jelenlegi vezérei, ezt a meggyőző-
dést hordozzuk keblünkben, azt mondjuk újra és 
ismét: Tegyük meg mindannyian kötelességünket, a 
sikerről gondoskodni fog a jó Isten. Es ezért még egy-
szer : Bátran előre, az ellenség már hátrál. Katholiku-
sok, csak még ma ! Száz esztendő múlva már nem kell ! 
( Viharos, hosszantartó tetszészaj.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTE YÉKENYSÉG. 

Második Országos Katholikus Nagygyűlés. 
I. 

Szmreesányi Pál szepesi püspök ur7 a II. katholikus 
nagygyűlés ügyében a következő leiratot intézte ifj . 
Zichy János grófhoz, a nagygyűlés elnökéhez : 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Köszönettel vettem s egyházmegyém papjai és 

hiveinek meleg figyelmébe ajánlottam a folyó évi no-
vember hó 4—6. napjaira egybehivott országos katho-
likus nagygyűlésről szóló értesítést. 

Benső érdeklődéssel nézve a nagygyűlés elé, 
buzgó szivvel kérem Istent, hogy a mindnyájunkkal 
közös érdekek ápolására hivatottak munkásságát a 
mindnyájunkat összefoglaló egység és szeretet kötelé-
keinek szilárdítására termékenyítő áldásával kisérje. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyilvá-
nítását, melylyel vagyok 

Savnikvárban, 1901. október 9. 
Méltóságod alázatos szolgája 

Szmreesányi Pál, 
szepesi püspök. 

E főpásztori levéllel kapcsolatban Szmreesányi Pál 
szepesi püspök ur ö méltósága a Kath. Körök Orsz. 
Szövetségének czéljaira 300 koronát adományozott. 

II. 
A magyar katholikusok szivében feledhetetlenül 

él még emléke a mult évben tartott Országos Katho-
likus Nagygyűlés fényes és magasztos napjainak, me-
lyeken annyi lelkesedésben, vigaszban, édes remény-
ségben volt része mindannyiunknak. 

Bizalommal reméljük tehát, hogy az idén novem-
ber első napjaiban megtartandó II. Országos Katholi-
kus Nagygyűlés is méltó folytatása lesz a múlt évinek 

és jelentőségében, kihatásaiban, messze túl is fogja 
szárnyalni az előbbit. 

Külföldi katholikus hittestvéreink katholikus éle-
tében, katholikus mozgalmaiban nagy szerepük van 
mindenütt a katholikus nagygyűléseknek, melyek kü-
lönösen Németországban emelkedtek kiváló jelentőségre. 

A katholikus nagygyűlések ugyanis mindenütt a 
hitvallás napjai, midőn száz és száz, ezer és ezer min-
den rendti katholikus egyesülve egymással a közös 
hit érzelmeiben, kifejezést ad hűségének, ragaszkodásá-
nak, szeretetének hite, egyháza és hazája iránt, bizony-
ságot tesz arról, hogy a katholikus öntudat él még a 
szivek mélyén, hogy ezt a hitet, ezt az öntudatot nem 
téphette még ki semmiféle ellenség sem a katholikusok 
millióinak szivéből. 

A katholikus nagygyűlések továbbá az erőgyűjtés 
napjai is, mert a közös lelkesedés, az együttérzés erő-
siti a sziveket, tudata annak, hogy sokan vagyunk, kik 
ugyanazon eszmékért élünk és lelkesedünk, kik egy-
azon iránynak szolgálatában állunk, megerősíti a gyen-
géket, bátortalanokat is és további munkára buzdítja, 
bátorítja a már már csüggedőket. 

A katholikus Nagygyűlések végűi tanácskozásaikkal, 
határozataikkal, időről időre irányt szabnak a kcdholikusok 
tevékenységének, legfontosabb kötelmeikre legsürgősebb 
teendőikre irányítják a katholikus világ figyelmét s 
komoly megfontolás, megbeszélés után mintegy munka-
programmot adnak a katholikusoknak. 

Ezen szempontokból fontos minálunk is a katholikus 
nagygyűlések ügye s ezért hisszük és reméljük, hogy 
a magyar katholikus közönség, papok és világiak egy-
aránt, az idén is nemes lelkesedéssel, buzgósággal fog-
ják felkarolni a katholikus nagygyűlés ügyét és tömeges 
megjelenésükkel biztosítják annak snlyát, jelentőségét. 

Fel tehát magyar katholikusok a 
II. Országos Nagygyűlésére ! 

Dr Gyürky Ödön. 

I R O D A L O M . 

— Alkotmánytan a katholikus népiskolák V. és 
VI. osztálya számára. A nagyméltóságú püspöki kar 
által kiadott tanterv szerint, a legújabb törvények 
figyelembe vételével irta Hámori Márton. Budapest, 
1901. 8-rét, 40 lap. A Szent-István-Társulat kiadása. E 
jeles tankönyv a jók fölött való. Pedig a népiskolák 
számára Alkotmánytant írni nem a legkönnyebb munka. 
Szerző művében ügyesen nyúj t alkalmat a magyar tör-
ténelmi ismeretek gyümölcsöző fölhasználására. Ez a 
körülmény is a nehéznek tetsző tárgyat emészthetővé 
teszi, mert érdekeltséget ébreszt és kedvet ad a tanu-
lónak. Igy azután fölösleges mondani, hogy épen e 
tárgy mily hatalmas eszköz a honfiúi erények ápolá-
sára s a törvénytisztelet, polgári kötelesség-érzet, ön-
tudat és hazaszeretet korai fölkeltésére. 

A munka hat szakaszra van osztva. Beosztása 
helyes és módszertanilag kifogás alá nem eshetik. A 
szakaszok a következők : I. A család. Örökösödési tör-
vények. — II. A községek. A városi községek. A 
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megyei és városi törvényhatóságok. — III. A magyar 
állam. A király. Az ország kormányzása. A törvény-
hozás. A ministerium. A koronázás. A közösügyek. Az 
adókról. — IV. A hazai bíróságokról. Az elsőfolyamo-
dásu biróságok. A másodfolyamodásu bíróságok. A 
harmadfolyamodásu biróságok. A mezőrendőrségről 
szóló törvények. A mezőgazdasági munkásokról szóló 
törvények. Az egyesületekről és sajtószabadságról szóló 
törvények. Az iparügy szervezete. — V. A hazai egy-
házak. A népoktatás. A honvédelmi kötelezettség. — 
VI. Az egészségügyi törvények. Közegészségügy. Állat-
egészségügy. A telekkönyvek intézménye. A szerződés. 
A váltó- és csődtörvények. A szerződés, a váltótörvé-
nyek, a csődtörvények. Az állami anyakönyvek. 

Minden szakasz befejezett egész. Az alkotmány-
tan nagy anyaga ügyesen van belevive mind ; a gyer-
mek nem fog tőle megcsömörleni, a tanító pedig nem 
kevesebb örömmel fogja a jó könyvet tanítani, mint a 
gyermeksereg használni. 

A könyv kiállítása mintaszerű, figyelembe véve 
különösen azt a körülményt, hogy a keménykötésű 
könyv ára potom 20 fillér. Megrendelhető a Szent-Ist-
ván-Társulat könyvkiadó hivatalában : Budapest, VIII. 
Szentkirályi-utcza 28. szám. 

— Ugy a mint volt. Elbeszélések. Irta G. Büttner 
Julia. Kiadja a Szent-István-Társulat. A Családi Re-
génytár XIII-ik kötete. Ara díszes angol vászonkötés-
ben 1 korona. A Családi Regénytár szép sorozata ismét 
egy kedves kötettel gyarapodott, mely a katholikus 
olvasóközönség előtt jól ismert G. Büttner Julia tiz 
sikerült elbeszélését tartalmazza. A kötet czime Ugy 
a mint volt nem azt akarja mondani, hogy az írónő 
a naturalisták tollával dolgozott, hanem csak azt, 
hogy a való életből leste el történeteit : de ezek 
kiválasztásában nem a naturálisták elvei, hanem a 
keresztény nő finom érzéke és gyöngédsége vezet-
ték, melyekkel a való életből is csak oly tör-
téneteket választott ki, melyeket vagy a költészet, 
vagy a keresztény világnézet egy-egy sugara beara-
nyoz. Mindennapi történetkék ezek (talán csak a „Tiz 
év múlva" és „Egy úr agyonlőtte magát" képeznek e 
tekintetben kivételt), ele mindegyikben van valami nem 
köznapi. A nyelvezet, az előadás hasonló a tartalom-
hoz : egyszerű, de egyszerűségében is nemes, Ízléses. 
Az egész kötet nem érdekfeszítő, nem idegizgató, de 
kedves és kellemes olvasmány. — Méltán sorakozik a 
Családi Regénytár XII. kötetéhez, melyekről báró 
Hornig Károly veszprémi püspök a Szent-István-Tár-
sulat ezidei nagygyűlését megnyitó beszédében nyíltan 
hangoztatta, hogy szépirodalmi tekintetben még a leg-
kényesebb igényeket is kielégíthetik. 

— Irodalmi jelentés. Húsvétkor jelent meg Pesch 
Tilmann S. J . nagy elterjedésnek örvendő, «Az Istenes 
Elet" cz. imádságos könyve, mely fordításunkban már a 
III. kiadásban jelent meg. A Szent-István-Társulat 
ízléses kiállításában megjelent imakönyv (XXIV 4-
624 lap) árát csekélyre szabtuk, hogy igy bárkinek is 

hozzáférhetővé tegyük. ízléses vászonkötésü példány 
ára bérmentes megküldéssel 3-60 kor., bőrkötésben 5, 
6, 7, és 8 kor. (Bővebb ismertetését 1. a „Hittudományi 
Folyóirat" 1901. évf. II. fűz. és „Havi Közlöny" 1901. 
évi jun. száma.) — Egyúttal jelentjük, hogy Cathrein 
Győző S. J . „Erkölcsbölcselet"-ének II. kötete jun. 
hóban hagyta el a sajtót. A hatalmas mű (nagy 8-r. I. 
köt. XXVIII . - f 604, II. köt. X X 724 lap) ára 
fűzve kötetenkint 8 kor. papnövendékeknek 6 kor. Hat 
példány után egy tiszteletpéldány jár. Megrendeléseket 
a következő czimre kérünk : .4 Csanádi Papnövendékek 
Magyar Egyházirodalmi Iskolája. Temesvár (Papnövelde). 

VEGYESEK. 
— A pogányok térítését mivel s hogyan indítot-

ták meg a jezsuita atyák Elő-India Sondernar városá-
ban, ezt beszélte el a német katholikusok ezidei nagy-
gyűlésén AVeishaupt atya igen érdekesen. A misszio-
nárius atyáknak sehogy sem sikerült közvetetlen sze-
mélyes érintkezéssel magukhoz vonzani és lekötni a 
pogányokat. Ekkor elhatározták, hogy legszebb imáin-
kat a nép nyelvére lefordítják és szétosztják. Az ima, 
különösen a Mi Atyánk szépsége hozta meg az első 
pogányok közeledését. Azután keresztény gyermekeket 
hozattak. Ezeknek példás magaviselete arra birta a 
pogány szülőket, hogy gyermekeiket az atyákhoz adják 
nevelésbe. 8 év alatt 53 missió-állomás keletkezett. 

— A Zichy-család dicsősége, mely abban áll, hogy 
egymásután két tagját emelte fel a pápa maga mellé 
bizalmas emberévé, az egész magyar katholikusságnak 
örömére válik. Zichy Gyula grófnak, a székesfejérvári 
egyházmegye áldozópapjának szolgálattévő pápai titkos 
kamarássá való előléptetése optimum omen Magyar-
országra nézve. 

— A farkas és a bárányról szóló példázat jutott 
eszünkbe, mikor a „Debr. Prot. Lap" legújabb vezér-
czikkének ezt a dűlt betűkkel nyomtatott állítását el-
olvastuk : VA róm. kath. klérus belevitte a vallás kérdését 
a választásokbaKérem szépen azt oda nem kellett 
bevinni, mert azt régen otthonosították már ott Tisza, 
Eötvös, Kossuth és- az elfogult protestáns atyafiak 
hosszú nagy serege. Vagy Polónyinál is kath. papok 
vitték be a vallást a választásba?! Pedig Polónyi 
protestáns részről ugyancsak elfogadható politikusa volt 
eddig az országnak. Talán végre tanul már ő is ! 

— Póda Endre jubileuma. Sopron városának ér-
demes plébánosa, Póda Endre, pápai prelátus, negyed-
század óta vezeti a soproni plébániát. ]875. október 
14-én választották meg. Sopron városának plébánosa 
huszonöt esztendő óta lankadatlanul dolgozott. A sop-
roni kath. hitközség újjászervezése, felvirágoztatása az 
ő nevéhez fűződnek. Póda Endre volt az első, a ki 
megértvén az idők jelét, Sopronban katholikus nagy-
gyűlést tartott. Ez volt az első kath. nagygyűlés Ma-
gyarországon. Hivei, polgártársai, kik mindnyájan sze-
retve tisztelik, meleg ováczióban részesítették őt jubi-
leuma alkalmából. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r e ^ a y Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési di) : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest. 

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

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

32. 

Előfizethetni 
minden 

\ kir. postahivatalnál : 
j Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és X.agy Sándor 
; könyvnyomdájában, 
[ IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 190 h Budapesten, október 19. 

nVerge 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 per amanter impertimus.11 

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

Tarta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Rituale-kérdés Magyarországon. - Tájékoztató szózat a tudomány-egyetem ifjúságához. 
— Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : A Jó Pásztor ó-budai háza és Nagyasszonyunk ünnepe. — O s n a b r ü c k : A német katho-
likusok ezidei vagyis 48-ik nagygyűléséről karczolatok. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Tudnivalók a Il-ik Országo s 

Katholikus Nagygyűlésre nézve. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
L E O N E . 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Ir ta : Dr Rajner Lajos. 

(Folytatás.) 

V. Sixtus, nem levén a római egyháznak 
hivatalos kiadású ritualéja, nem volt azon 
helyzetben, hogy azt mérőveszőül felállítsa s 
a hitujítók által megrontot t , kiküszöbölt, elfin-
torí tot t régi szer tar tásokat ahhoz képest visz-
szaállítsa, felújítsa. Még azt is igen jól tudta , 
hogy bár a lényegre, sőt a szertar tások főbb 
vonásaira nézve a kath . egyház valamennyi 
particularis egyházai egymással teljesen meg-
egyeznek, mégis apróbb részleteikben ezen 
szertartások a helyi viszonyokhoz, nemzeti 
különbözőségekhez képest némi módosításokat 
szenvednek, melyeket épp a hitújí tás okozta 
általános forrongások között , különösen azon 
részökb.en, mely a hitují tók támadása inak leg-
inkább ki volt téve, t. i. a szentségek kiszol-
gáltatására vonatkozó részökben megbolygatni 
nem volt tanácsos. 

Oláh Miklósnak mindezen hátrányoktól 
nem kell vala félnie. Hazánkban, nemzetünk-
nek a keresztény hitre való térése óta egész 
a hitújítás kitöréséig, tehát több mint félezred 
éven át minden vál toztatás nélkül egy és 

ugyanazon szertartásos könyv volt törvénye-
sen előirva, szakadat lan használatban. Törvény 
és gyakorla t egyaránt szentesítet ték azt és az 
esztergomi egyház hűséges őre volt ezen szer-
tar tásos könyvnek. I t t soha használaton kivül 
nem volt, az eretnekektől meg nem hamisít-
ta to t t . Ez a könyv t a r t a lmaz ta azon régi szer-
tar tásokat , melyek védelmére a tr identi zsinat 
dogmatikus kánonjá t megalkot ta , s melyek 
visszaállí tására és fe lúj í tására V. Sixtus utóbb 
a szertartásos congregatiót rendelte. Oláh 
érseknek tehá t nem volt egyéb tenni valója, 
mint ezt a szer tar tásos könyvet , melyet az 
eretnekek meghamisí tot tak, vagy meglevő pél-
dányai t elpusztí tották, melyet azonban az 
esztergomi egyház hűségesen megőrzött , ú j ra 
kiadni és előírni. Es Oláh érsek megte t te ezt 
csaknem harmadfél évtizeddel előbb mint sem 
V. Sixtus az egyetemes egyház baja inak orvos-
lására a szertartásos congregatiot létre hozta, 
— te t te pedig oly lelkiismeretességgel, hogy 
az ősrégi Obsequiale szövegén egy betű t sem 
vál toztatot t . 

Nem kevesebb ember mint maga Oláh 
Miklós érsek tesz arról bizonyságot, midőn 
irja, hogy ezen könyv volt használa tban „om-
nibus majorum nostrorum temporibus, in omni 
non modo Dioecesi nost ra (sc. Strigoniensi), 
sed etiam aliis in locis ubique." Hogy pedig 
Oláh érsek azon egy betű t sem változtatot t , 
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bizonyítja maga a rituálé szövege. Csak néhány 
példára szorítkozunk. 

Funk *) kuta tásai bizonyítják, hogy a ke-
resztségnek leöntéssel való feladása nyugaton 
helyenként már a t izenket tedik században 
szokásban vol t ; az á tmenet azonban a vizbe 
mártásról a leöntésre mint egyedüli és kizáró-
lagos módjára a keresztelésnek csak lassan 
ment végbe. Némely vidéken korábban, másut t 
később következet t be elannyira, hogy még a 
t izenhatodik században is a régi mód eléggé 
el volt terjedve. í ro t t emlékeink arról tesznek 
bizonyságot, hogy hazánkban Mátyás korában 
már nemcsak kiment a gyakorlatból a vizbe-
mártással való keresztelés, hanem zsinati tör-
vény is a leöntést irja elő. Stock János szepesi 
prépost ugyanis 1460-ban Lőcsén ta r to t t zsi-
na tán az esztergomi egyház zsinati szabványai 
nyomán 2 ) a keresztelést leöntéssel rendeli 
végezni3) Annak daczára Oláh az általa 1560-
ban, tehá t épp száz évvel Stock János zsinata 
u tán 4 ) újból kiadott szertartásos könyvében 5) 
a keresztséget a régi mód szerint vizbemár-
tással rendeli feladni. Ugy szintén a buza-
szentélésnél még nem fordul elő a négy evan-

') Funk, Kirchengesch. Abhandl. I. Paderborn 
1897, 478. 

2) Synod. Scepus. sub Mathia I. Hung. Rege a 
1460. ap. Péterffy. Cone. I. 189. Batthyány. Leges Eccl. 
T. III. 508. in Prologo : „Volentes itaque prout tene-
mur, almae Ecclesiae Strigoniensis statuta synodalia, 
immota firmitate, stabilique servare sub tenore, non-
nulla per nos matúra deliberatione habita, digesta sta-
tuta de novo commodum et profectum ecclesiarum et 
personarum nobis subjectarum continentia, duximus 
edencla, et edimus per praesentes." 

3) L. c. can. II. „Item, Sacerdos baptizans fun-
dat aquam Baptismi super puerum, quem baptizare 
voluerit, tunc quando illa verba dicit : Ego te baptizo 
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen." 

4) Az esztergomi zsinatnak, melyre Stock János 
hivatkozik, ügyiratait nem birjuk. Nem vonatkoztatha-
tók Stock János szavai Széclii Dénes 1450-ki zsinatára 
(1. Batthyányinál i. h. 466. kk. és Dankó, Constit. 
Synod. Almae Ecclesiae Strigon. A. D. 1450. Strigonii, 
1865.) mely csakis a szükségből való keresztelésről szól 
s azt akár alámerítéssel, akár leöntéssel végezhetőnek 
mondja. 

5) Ordo et Ritus Sanctae Metr. Eccl. Strigon. etc. 
fol. 11: Deinde interroget infantem. N. Vis baptizari? 
R. Voío. Tunc mergat puerum et dicat: Ego te baptizo 
in nomine Patris. Mergat secundo. Et Filii. Mergat ter-
tio. Et Spiritus Sancti. Postquam elevaverit infantem 
de fonte dicat. etc.u 

gelium olvasása, pedig a zágrábi misekönyv 
nyomán 6 ) tudjuk, hogy az már a század ele-
jén szokásban volt. Nemkülömben hiányzik 
belőle a Benedictio tr ium munerum pretioso-
rum in festő tr ium regum, Benedictio pomorum 
in festő B. Blasii, melyek a zágrábi mise-
könyvben 7) már megvannak és melyeket 
Telegdi is felvett Agendarius Liberjébe a 
buzaszentelési evangeliomokkal együtt. Meglát-
szik, hogy Oláh még lá tszatá t is kerülni akar ta 
az újí tásnak. 

Ugy vélem, az előadottakból teljes világos-
sággal kiderül, hogy a szertartásos congrega-
t iónak 1588-ban tör tén t felállításával Oláh 
érsek 1560-ban kiadott r i tuáléjának sem tör-
vényes volta, sem kötelező ereje nem csökkent. 
Ugyan ez áll Telegdi Miklós, szintén a szer-
tartásos congregatio felállítása előtt (Tirnaviae 
3. die Augusti, Anno Domini 1583.) megje-
lent „Agendarius Liberu czimű reform-ritualéja 
első kiadásáról. A congregatiónak jogában ál-
lott volna idők folyamán ezen ri tualékat is 
arra nézve megvizsgálni, vájjon a hitújítás 
nyomai nem látszanak-e meg rajtok, s a ben-
foglalt szertartások csakugyan a kath. egyház 
ősrégi szertartásai-e? Erre azonban soha sem 
kerül t a sor és nem is volt rá szükség; mert 
Oláh érsek nemcsak nem ta r to t t a liitujítók-
kal, nemcsak mindent elkövetett a régi hit 
védelmére, a tridendi zsinat határozatainak 
végrehaj tására , hanem annak Sess. YII. can. 
13. de sacr. a lat t foglalt kánonjá t oly szigo-
rúan értelmezte, hogy bár a régi Obsequiaie 
seu Baptismale egyes részeiben már sem az 
irott törvénynek, sem a gyakorla tnak nem fe-
leit meg teljesen, mégis azt minden változta-
tás nélkül nyomatá le s annak használatát 
egyházi fenyíték terhe alat t irá elő. 

(Folytatjuk.) 

Tájékoztató szózat 
a tudomány-egyetem ifjúságához. 

(Vége.) 

Nemzeti és liberális irányok az emberinek egy-
aránt nélkülözheti en követelményei, vagy világosab-

6) Missale secundum Chorum et Rubricam Almi 
eppatus Zagrab. Ecclesiae. Venetiis jussu et impensis 
Johannis Müer, civis Zagrabiensis in Officina Petri 
Liechtenstein a. 154. die 20. Junii. CCLI. 

7) L. c. CCLIII. és CCLIV. 
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ban szólva, az irányok helyett az irányzókat meg-
nevezve, nemzet és egyén, az emberiségre egyaránt 
lényegesek, az elsőbbség azonban a nemzeté. 

A korcs liberalismus, az egoismus ellen méltán intézett 
támadásokkal szemben nem tehetem, hogy önöket uraim ne 
figyelmeztessem a liberalizmus való értelmére, a nemzet éle-
tében való szükségességére, s önök előtt, a kiknek szivében 
a keresztény hit magas lángra gyúlt, keresztény jellegére, 
különösen azonban nélkülözlietlenségére az egyetemi életben. 

A chinai, az ind czivilizatio nem ismeri a liberaliz-
must, az ószövetségben vagy a talmudban, a koránban hasz-
talan keresik. Az újszövetség isteni tanaiból, az evangélium-
megörökítette világeseményből, az isteninek abból a megnyi-
latkozásából fakadt, a mely az istenit az emberivel örökre 
válhatlanid összeforrasztotta. 

A keresztény világnézletre életkérdés a liberaliz-
musnak szabadsági elve. Csak az a gondolkodásmód, 
a mely az ember világát vak természeti törvények 
alatt állónak hirdeti, tagadhatja meg az embernek a 
liberalizmuskövetelte szabad önelhatározó tehetségét. 
Az egyéniségnek élete liberális elvek nélkül lehetetlen 
s ha van ország, van nemzet, melyben az egyéniség 
külön, magánélete a nemzeté mellett sokféle követel-
ménynyel áll elő, ugy ez ország a mi édes hazánk, 
amerikai gazdaságú, felekezeti és nemzetiségi változa-
tosságával, melyet a valóságból elfújni nem, s a nem-
zet javára, fenmaradására értékesíteni csak liberális 
irány mellett lehet. 

De uraim, még ha nemzet a maga életének gaz-
dasági, socziális, vallási terein hosszabb korszakokra a 
liberális irányt háttérbe szoríthatja is, az egyént kü-
lön életében erősen megkötheti is, a nélkül, hogy a 
nemzet s az egyén megsemmisülne, a mi világunk 
a tudomány, az egyetemi oktatás világa egy perezre sem 
létezhetik a liberális irány nélkül, vagyis az egyénnek, név-
szerint az egyetem egyes tagjainak: a búvárló, az elismert 
igazságokat hirdető tanárnak, az elsajátítására, a maga tu-
dományos erejének fejlesztésére törekvő tanulónak felfogási, 
meggyőződési, birálati szabadsága nélkül. 

A liberális irányról főképen az egyetemi életre 
való alkalmazásában mondhatni, hogy itt nélküle élni 
nem lehet s a tudománynak, a tudományos készület-
nek vége, mihelyest a buvárlatnak s a tanulásnak sza-
badsága, különböző rendszerek közötti válasz-
tás, elhatározás az egyetemről ki vannak küszöbölve. 

Az egyetem ekkor nem többé a képződő eszmék, 
gondolatok műhelye, az igazságoknak minden tekintet-
től független megállapítója és közvetítője, hanem ál-
lamra, egyházra bizonyos korban szükségesnek tartott 
ismeretekre kikészítő, begyakorló intézet. Ekkor azon-
ban mondjunk le a nevéről is, a mint hogy I. Napo-
leon, a ki a franczia legfőbb oktatási intézetekből 
ilyen kikészítő iskolákat alkotott, az egyetem nevét át 
vitte a főiskolákról, az elemi, közép és felső oktatási 
intézetek egészére s egyetem, université neve alá a köz-
oktatási szervezetet foglalta. 

De kérdik önök uraim, hogyan lehet a nemzeti 
és liberális irányoknak, az egésznek, a nemzetnek és 
részeinek, az egyéneknek elismertem ellentétei mellett 

azok kellő arányát, azt a pontot megtalálni, a metyen 
tul az egyformán szükséges irány torzzá, korcs-
csá válik. 

Ez uraim a helyes szemmérték s az erős akarat 
dolga azoknál, a kik az ország kormányzására, politi-
kája vezetésére hivatvák. A politika azoknak a módo-
sulásoknak kellő meghatározása, a melyet egy nemzet 
különböző érdekeinek, vallási, értelmi, gazdasági, sza-
badsági szükségleteinek, össznemzeti és külön egyéni 
tényezői érvényesülésének elszenvedniök kell, hogy 
egy nemzet fennállhasson s ezzel saját tagjainak, de 
az egész emberi nemnek is czélja valósítására 
dolgozhasson. 

A mint a jó lövőnél a helyes szemmérték s az 
erős kar találja el a czentrumot, azonképen a politi-
kusnál a nemzet lelkében küzdő irányok kellő módo-
sulásának meghatározására a művészi inventió dolga. 
De az iránt tisztában kell lennünk uraim, hogy ily 
módosulások nélkül, az ellentétes irányok egyikének 
egyszerű erőszakolása által, bár sokszor lehet az egész 
emberiségre nagyot elérni, csak egyet nem : a nemze-
tet, mint egészet, mint szabad, actioképes lényt fen-
tartani. Uralkodóvá lehet tenni egy vallást, egy osz-
tályt, az aristokratiát vagy a demokratikus elemeket, 
egy rendet, a földbirtokosokat, a papokat, a kereske-
dőket, de a nemzet megsemmisül, *) mert az egy önelé-
gült lény, a melynek minden emberi szükséglet kielé-
gítésére elég, kellő munkása van, ha azonban e mun-
kásoknak csak egy csoportja, az irányoknak egyik 
része ju t érvényre, önelégültségről ilyen nemzet köré-
ben szó sem lehet. 

De végzem ugy is hosszura nyúlt szavaimat. Hit 
és tudomány, nemzeti és liberális irányok küzdöttek 
egymással a mult évben Alma Materünk falai között, 
fenyegetve egyetemi életünket, fölbontva az együtt-
működésnek azt a lehetőségét, a melyre az egyetem 
fennállásához épp ugy szükség van, mint a nem-
zet különböző osztályainak, felekezeteinek, nemze-
tiségeinek együttműködésére, hogy a nemzet fenn-
állhasson. 

Az emberi élet legmagasabb formájának, a nem-
zetnek életelveiből iparkodtam önök előtt világossá 
tenni a módosulások szükségét, a melyen az egy közü-
letben ható ellentétes irányoknak keresztül kell men-
niök, hogy a köz fennállhasson. 

De az egyetemeknek immár több mint 800 évre 
terjedő életében is eléggé kikristályosodtak az elvek, 
a melyeken a mi külön világunk épült s a melyeken 
nyugodva állhat csak fenn. 

Ez elvek a vizsgálódás és gondolkodás szabad-
sága egyrészt, másrészt a vélemények különbsége, el-
lentétessége az egyetemeken. 

Az egyetemek már rég elmúlt századokban, a 

*) Hogyan semmisülne meg egy nemzet, lia annak épp az 
egyedül igaz vallás volna az egységes vallása, lehetetlen belátni. 
A középkorban Európa minden országában egy, t. i. uralkodó 
vallás a kereszténység volt : vájjon láttunk-e csak egy államot is 
megsemmisülni e miat t ? Az eklekticizmus a tudományban még 
> alahogycsak megjár ja ; a vallásban nincs helye. Szerk. 
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doktorrá avatásokkor fejezték ki ez elveket, kalapot 
adva a felavatandónak, mert csak a rabszolgának kel-
lett hajadon fővel állni: Accipe pileum, libertatis in-
signe . . . nullius jam jurans in verba magistri. Majd 
a nyitott könyvet bezárva : Vide librum nunc apertum 
et patentem, nunc clausuni rursus ac tacentem. Libros 
consule ut ab illis discas, qui ante nos cogitarunt, 
claude ut ipse cogites. Végül az egyetemi magistratus 
a múltban is mint ma, de annak nagyobb kedélyessé-
gével szólva, kezet fogott a doktorral, mondván : Ac-
cipe etiam osculi signum, dexteram loco osculi, sic 
etiam majores voluerunt solenniter declarari, quanta 
esset inter doctos necessitudo et concordia, non quidem 
opinionum, quae natura inter se dissident, sed animo-
rum et studiorum. 

Remélve, hogy az egyetemeknek e százados ha-
gyományai az önök lelkében is élnek, hogy irányaik 
különbsége mellett is egyek a tudomány szabadságának 
és a hazának szeretetében, az 1901—1902-iki tanévet 
Isten nevében megnyitom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A Jó Pásztor ó-budai háza és Nagyasz-

szonyurik ünnepe. — (Vége.) 
A beöltöztetés szertartása a következő. 
E szertartás az Ave maris Stella éneklésével és 

ezalatt a beöltöztetendőknek a kereszt elővitele mellett 
a főnöknő, az assistentia, a többi szerzetesnők által 
körmenetileg való bevezetésével kezdődik. 

Az uj onczj elöltek tiszta fehér világi mennyasszo-
nyi ruhába öltözvék, hosszú fehér fátyöl ömlik alá fe-
jükről, amelyet virágkoszoru ékesit. • 

Az oltár elé járulnak : ott letérdelnek. 
Az Ave maris stella eléneklése után a szertartást 

végző arra kéri az Ur Jézust, hogy minden a Szere-
tetben és a Szeretetért történjék. 

Ezután gyertyákat áld meg és azokat meggyújtva, 
a jelölteknek á tnyu j t j a j mialatt igy szól : 

„Kedves leányom, e külső világosságot ama 
mennyei világosság jelképe gyanánt fogadd, amelyre 
Jézus Krisztus téged meghív, midőn a világ sötétségé-
ből, amelyben voltál, kiragad. Bizzál Ő benne. Ö lesz 
a te világosságod és erősséged". 

A gyertya átnyújtása és az azt követő rövid 
imádság után a szertartást végző szent misét mond ; a 
szentmise közben a beöltöztetendőket megáldoztatja. 

Szentmise után a papság és a kar felváltva a Veni 
Creatort énekeli. 

A Szentlélek Ur Isten segítségül hívását szent 
beszéd követi. 

Ennek végeztével a püspök kérdi a beöltözteten-
dőktől, hogy mit kívánnak ? 

A ház ruháját kérik — felelik rá — és azt a 
kegyelmet, hogy a keresztény erények gyakorlatában 
és a sz. szabályok megtartásában kipróbáltassanak. 
Ez az egyedüli, amit kér — folytatják — az Úrtól és 
a melyet nem szűnik meg kérni, hogy élete minden 
napjait az Urnák és szentséges A l i j á n a k házában 

tölthesse. Szerettem az Isten házának ékességét — 
mondja — és dicsősége lakóhelyét. Inkább akarom a 
megvettetést, a szegénységet és önsanyargatást Uram-
nak házában, mintsem a gonoszok sátraiban lakni. 

A püspök erre hálát mond Istennek. 
„Áldott legyen — úgy szól — a minden jónak 

Adója. Aki téged e jó választásra sugalmazott; liDgy 
azt Urat válaszszacl osztályrészül és örökségedül : mert 
jobb egy nap az Isten házában, mint másutt ezer. 
Boldogok, kik az Ur házában laknak és dicsérik őt 
szüntelen. Halljad tehát leányom és szívleld meg a 
Szentlélek szavát: „Felejtsd el népedet és atyáid képét, 
hogy mennyei Jegyesed kegyesen tekintsen le reád1'. 

Ezután ismét kérdi a jelöltet : megmarad-e kíván-
ságánál? mire az kijelenti, hogy megmarad kérésénél 
és azt ismétli is. Egyszersmind pedig az Isten végtelen 
jóságától azt a kegyelmet is reményű, hogy Hozzá hű 
maradhat és isteni akaratát e szent házban felismer-
heti és teljesítheti. 

A püspök Isten áldását kéri a beöltöztetendőkre, 
hogy azok az ő akaratát mindig teljesíthessék; azután 
pedig azzal bocsátja őket el, hogy levetvén a régi 
embert, uj emberbe öltözzenek. 

A jelöltek a szomszéd szobába távoznak. Ezalatt 
a püspök megszenteli a szerzetesi ruhát, övet, skapu-
larét, fátyolt, köpenyt, rózsafűzért. 

A jelöltek, miután a szerzetesi uj ruhát a mellék-
szobában magukra öltötték, a kápolnába visszatérnek. 

Visszajövet énekelik : 
„A világ uralmát és minden pompáját a mi Urunk 

Jézus Krisztus iránt való szeretetből megvetettem". 
A kar viszont igy énekel: „Akit láttam, akit 

szerettem, akiben hittem, akit kedveltem'*. 
A jelöltek folytat ják: 
„A megvetést választottam a mi Urunk Jézus 

Krisztus házában". 
A kar : Akit láttam, akit szerettem, akiben biz-

I tam, akit kedveltem. 
A püspök imádsággal fogadja őket, azután átadja 

nekik a skapulárét, fátyolt, rózsafűzért, köpenyt és új, 
nevet is ad nekik. E közben pár szóval az illető ruha. . . 
jelentőségére is figyelmezteti őket. 

A skapuláré átadásánál igy szól : 
„Viseld, leányom, Jézus Krisztus édes és könnyű 

igáját. Tanulj az isteni Udvözitőtöl. Aki szelid és alá-
zatos SZÍVŰ. Egyedül ő benne találod fel lelked békéjét". 

A fátyolnál: 
„Fogadd e fátyolt, mint a szerénység és a sze-

I mérmetesség jelképét, amely elrejt téged a világ tekin-
tetétől, hogy életed Jézus Krisztussal elrejtve marad-
jon az Istenben". 

A rózsafűzérnél : 
„Vedd e rózsafűzért, mint a bold, szűz Máriának 

való felajánlásod jelét és mint bizonyítékát annak, 
hogy gyöngéd ajtatossággal kell Isten eme szent any-
jához viselned és erre az ájtatosságra tőled telhetőleg 
másokat is ösztönöznöd". 

A köpenynél: 
„A szüzek, akik az ártatlan Bárányt követik, 
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fehér ruhába öltözvék. Vedd testvérem e fehér ruhát, 
mint jelképét a szűz tisztaságának, amelyet mindenkor 
szeplőtelenül őrizz meg, hogy midőn majd az isteni 
Bárány menyekzőjére fogsz menni : a menyegzői ruhá-
ban vezettessék eléje és méltó légy őt az örökkévaló-
ságban minden útjában követni. 

A névadásánál: 
„A ki győzni fog, mondja Urunk, uj nevet nyer tő-

lem. Ime leányom, itt egy név, a melyet ma ad neked, arra 
kötelezvén ezzel téged, hogy győzd l ea gonosz lelket, 
a bűnt, a világot és tennen magadat. Ezentúl . . . .ról 
nevezett Mária lesz a neved. Légy alázatos szolgája és 
méltó leánya e fölséges szűznek, akinek nevét viseled." 

A név adása után a püspök az ujoncznőket meg-
áldja, azután pedig a Te Deumot énekli. Az u j ujonczok 
magukat a főnöknő és a többi szerzetesnők imádságaiba 
ajánlják; ezek pedig őket testvéri szeretetükbe fogad-
ják. Végül körmenetileg a novinciati^ba vonulnak. 

* 

E beöltöztetési szertartás a Jó Pásztor ó-budai 
házának kápolnájában a mult évben először, az idén 
másodszor folyt le. 

Tavaly 6, most 3 fehérruhás ujoncz vétetett fel. 
E második felvétel a ház kápolnájában, — egy-

szersmind az utolsó is volt. Utolsó, mert jövő évre a 
beöltöztetés már a Jó Pásztor házának uj templomában 
fog végbe menni, 

A Jó Pásztor háza mellé ugyanis uj templom 
épült. E templom munkálatai már annyira előre halad-
tak, hogy f. é. november havára a templom felszente-
lése van számitásba véve. 

Harangszentelés. 
Ez uj templom számára, a püspök ur, a beöltöz-

tetés után két harangot szentelt. 
Az egyik 111 kgos. F. hangú, a másik 54 kgos. 

A. hangzású. Amaz Nagyasszonyunknak a bold. Szűz-
nek harangja; emez sz. Józsefé. 

Sz. Mária harangján az ismeretes Patrona Hun-
gáriáé kép látható ezzel a felirással : 

A Jó Pásztor Szűz Szent Anyja. 
Magyaroknak Nagyasszonya. 

K. É. 
1901. 

Sz. József harangján két kép van. Az egyik sz. 
Józsefet, a másik a sz. Családot ábrázolja. (A kis Jézus 
sz. Mária és sz. József között áll.) Felirata e harang-
nak ez : 

A Jó Pásztor Gondozója. 
Haldoklóknak Pártfogója. 

K. É. 
1901. 

Mindkét harangon a Jó Pásztor háza alapítónőjé-
nek és a templom építtetŐjének nevét is olvassuk e 
szavakkal : Készíttette : 

Özv. San Marco berezegné 
Született nagyszentyniklósi Nákó Mileva. 

A harangokat a jó hírű Thury czég öntötte, 
mindössze 000 és néhány koronáért. 
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A harangok az u j templomnak szerzetesnői ora-
tóriumában, megkoszorúzva, magas állványon függtek, 
ugy hogy kényelmesen lehetett a szentelésüket vé-
gezni. 

A harangok előtt szép szőnyeggel bevont emel-
vényen a püspöki szék állott, oldalt pedig asztál ; ra j t 
a betegek olaja és a krizma, tömjén és más égetni 
való illatos szer, viz és só, ami a szenteléshez szük-
séges. 

A szentelés 7 zsoltár imádkozásával kezdődött. 
Ezek elmondása után a püspök sót és azzal 

együtt vizet szentelt : e vizbe mártott izsóppal a ha-
rangokat kivül belül „megmosta", miközben a papság 
6 zsoltárt recitált. 

Imádság kíséretében azután a harangokat kivül a 
betegek olajával jelölte meg, a 28-ik zsoltár elmondása 
után pedig kivül 7 helyen a betegek olajával, belül 4 
helyen a krizmával szentelte meg. 

Két imádsággal, a harangok megfüstölésével, egy 
zsoltárral és egy evangelium szabad felolvasásával az-
után a szertartás véget ért. 

A szentelt vízzel való „mosás" a lélek tisztasá-
gára és megtisztítására figyelmeztet. 

A betegek olaja a gyarló, nyomorult emberre, a 
krizma Krisztus Urunkra emlékeztet. Hadd szóljon a 
harang, hogy Krisztus tanítása a világ 4 táján valóban 
evangeliuma, jó hire legyen a szegény nyomorult em-
beriségnek. 

Az a tömjénfüst pedig arra intsen, hogy a harang 
buzgó imádságra, Istennek tetsző ájtatosságra szólít. 

Osnabrück. A német katholikusok ezidei vagyis 48-ik 
nagygyűléséről karczolcdok — 

Aug. 27-én reggel 11 órakor volt a második zárt 
és d. u. 5 órakor volt a második nyilvános ülés. Neve-
zetes, hogy két helyen párhuzamos üléseket kellett 
tartani 7—8000 embernek. A nyilvános ülésben a 
Vereinshausban első szónok Wendt báró volt a „né-
met diaspora"-ról (a protestánsok közt szétszórva 
élő katholikusokról) és evvel kapcsolatosan a sz. Boni-
fáczius-egyesületről, melynek czélja a diasporában élő 
katholikusokról gondoskodni. Szónok kimutatja, hogy 
Németországban a 19. század közepéig l1/2 millió 
volt a kath. egyház vesztesége, melyet a diasporában 
élő katholikusoknak lelkipásztori gondozás hiányából való 
beolvadása a protestantizmusba okozott. Hogy ez tovább 
igy ne folyhasson, 1850-ben alapították asz. Bonifáczius-
egyesületet. 52 év alatt ez az egyesület oly nagy szervezetet 
nyert, hogy most már egész Németországra kiterjed és fél-
század alatt 34 millió márkát fordított czéljára. A 
segélyezett községek száma 2000. A szükséglet, kivált 
az iskolaügy terén, óriási. Magában Sziléziában 10,000 
katholikus gyermek kénytelen akatholikus iskolába 
járni, s közőlük 1700 még csak hitoktatásban sem 
részesülhet. Pedig az iskolától függ a jövő. Jobb jövő-
vel kecsegtet a Centrum által indítványozott türelmi-
törvényjavaslat, a melynek értelmében a katholikusok 
helyzetét a szabadság, igazságosság és méltányosság-
elvei szerint fog kelleni szabályozni. Rómával, Rómá-
ért, ez leg3"en a jelszó, most és mindenkoron. 

RELIGIO. 
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Herold birod. képviselő után, a ki a gazdasági 
érdekekről és azok kiegyenlítéséről beszélt, következett 
Scliüdler dr kanonok és birod. képviselő. Legzajosabb 
hatást ért el. A német katholikusok kedvencz themá-
járól beszélt. Kifigurázta a német protestánsok fenn-
héjázását, a kik a katholikusoknak „Bildungsdeficit"-et 
vetnek a szemükre. A „Strassburger Post" felhánytor-
gatta minap újból ezt a „katholikus deficit"-et és azt 
a megigazulásról szóló katholikus tanból származtatja. 
A katholikusok, úgymond, túlságosan önállótlanok, 
mert születésöktől halálokig zsinóron vezetik őket 
(weil sie gegängelt werden). Ebben a szemrehányásban 
kétségkívül haladás van azokhoz képest, a mikkel eddig 
felhozakadni szoktak. Mert néhány év előtt péld. a 
„Badische Landeszeitung" a „hosszú fej" és a „kerek 
fej" elméletével lépett fel és azt vitatta, hogy az evan-
gélikusok „hosszú fejűek" és azért ügyesek és okosak, 
ellenben a katholikusok „kerek fejűek" tehát korlátolt 
eszűek. (Viharos derültség.) Es ezt az elméletet a 
„Frankfurter Zeitung" mohón felkapta és az egész 
országon át végig vendégszerepeltette, híven ahhoz, a 
mit róla szokás mondani, hegy hiszen ő — „az önként 
rendelkezésre álló sárlerakodó hely a kath. egyház 
ellen". (Derültség.) 

Tehát haladás csakugyan rejlik abban a szemre-
hányásban, melyet a „Strassburger Post" nekünk leg-
újabban tett, mert most már nem valamely koponya-
hibáról van a szó (nagy derültség), hanem csak — ne-
veléshibáról. (Kitűnő. Derültség.) Hanem hát nézzünk 
csak szemébe a „Strassburger Post" szemrehányásá-
nak. Azt kérdem, a tudomány terén megtettük-e kötelessé-
günket ? Mi katholikusok hozzá vagyunk szokva a gyó-
náshoz (derültség), tehát most sem tagadjuk, hogy 
kötelességünk teljesítésében itt-ott hátul vagyunk. Ez 
nem azt jelenti, hogy mi katholikusok gyengébb te-
hetséggel birunk. Már egyszer Windhorst is ezt 
mondta a birodalmi gyűlés előtt : „Ugyan nézzenek 
meg már egyszer jól bennünket, hát csakugyan oly 
ostoba fráterek vagyunk, a milyeneknek hisznek ? (Dérült-
ség). Nem, ha valamiben háttérbe szorultunk, az nem 
a tehetség hiányából származik, hanem abból, hogy 
protestánsok és zsidók összetartanak és a felsőbb mi-
veltség terén előtérbe tolakodtak. A tudományos pá-
lyákon mi számarányunkhoz képest csekély arányban 
vagyunk képviselve. Szónok ezt számadatokkal bizo-
nyítja. Ezek a számok hangosan beszélnek. Ezt a csor-
bát ki kell köszörülni. (Elénk tetszés.) Nekünk tanárok, 
orvosok, birók, tisztviselők kellenék, kik a keresz-
tény elvek iránt érzékkel birnak és érdeklődéssel vi-
seltetnek. (Tetszés.) De hogyha ezt komolyan akarjuk, 
akarnunk kell az eszközöket is. Jajgatni nem férfias, 
ölbe tenni a kezeket kényelmes de dísztelen eljárás. 
A veszedelemnek bátran szembe nézni és vele szembe 
szállni, ez a férfi kötelessége és eljárása. (Tetszés.) 
Azért is feladatul kell kitűzni magunk elé a tudomány 
teljes erővel való felkarolását a ker. hit alapján. (Tetszés.) 
Ti tehát, szülők, ne vonakodjatok fiaitokat erősen ta-
níttatni. Nem csupán kath. papokra van szükség : ne-
künk derék ker. kath. orvosokra, tanárokra, birokra, 

hivatalnokokra is szűkségünk van. (Elénk tetszés.) Van-
nak nevelő intézeteink papok képzésére ; állítani kell 
internatusokat és nevelő intézeteket oly ifjak számára 
is, kik világi szakokban akarnak tanulni és működni. 
Ezen a téren szerzetes rendeink előtt széles mező áll 
készen a mívelésre. En e gondolatot kimondani kívá-
nom tekintettel arra az áldásos működésre, melyet ná-
lunk névszerint a benczések fejtenek ki, tekintettel arra 
a körülményre, hogy a jezsuiták az ifjúság nevelésében 
világhírű rátermettséget fejtenek ki (élénk tetszés) ; a 
miértis én még pedagógiai szempontból is követelendőnek 
tartom részünkről a szerzetes rendek, különösen a jezsuiták 
visszabocsátását. (Viharos tetszés.) Ez alkalommal legyen 
szabad nekem egyúttal a „Köln. Volkszeitung" egy 
indítványát is igen melegen ajánlani. Jómódú családok 
vegyenek magukhoz az isk. szünidőre ifjú tanulókat s 
legalább igy segítsék őket az előhaladásban. Végre ab-
ban is segítségére kellene lenni a tanuló ifjúságnak, 
hogy hol és hogyan lehet ösztöndijhoz hozzá jutni. 
Evenkint van szerencsénk kath. nagygyűléseinken a 
mi kedves tanuló ifjúságiinkat látni. 0 rajtuk nyug-
szik jövőnk és reményünk. En ismétlem, a mit már 
hallottunk. Uj kulturharcz indult meg a kath. nép el-
len : harcz a kath. nép legszentebb jogaiért és a tudo-
mányért. Köröskörül csatasorba van állítva az ellenség. 
Tehát generalmars részünkről is, és — előre ! Ebben a 
harczban kiki tegye meg a kötelességét, s akkor az 
ellenség, ugy mint egykor Julián tette, kénytelen lesz 
felkiáltani : Galileus : győztél ! (Viharos, szűnni nem 
akaró tetszés.) 

A Jézus szents. Szivének épülőfélben levő templo-
mában tartott párhuzamos gyűlésben, a hol 5000 em-
ber volt együtt, megjelent a megyés püspök úr is, és 
rövid beszéd után áldást adott. „Lehet-e, úgymond, 
szebb előkészületet e templom fölszentelésére csak 
képzelni is, mint ezt a gyűlést? Dicsőség a magasság-
ban az Istennek, és békesség a földön a jóakaratú 
embereknek. Ezt a jelszót hirdeti ez a gyűlés minden-
ben. Ez lesz az alaphang is, mely válamennyi prédi-
kácziót, mely e templomban fog elhangzani, át fog 
hatni." A kath. nép ragaszkodjék az egyházhoz és 
államhoz. Erre adja a püspök áldását. 

A többi szónokok közöl Nölting alelnök után 
Hacke szólt a sz. Bonifácz-egyletről, Stötzel szerkesztő 
a munkások jogairól és kötelességeiről, Crüsemann 
ügyvéd a művelt osztályok kötelességéről a közéletben, 
Weisliaupt atya az indiai missiókról, Bittel ügyvéd a katho-
likus gymnasiumok, kath. egyetemek szükségességét fej-
tegette, végűi dr Bachem birod. képviselő rendkívül be-
cses észrevételeket tett és eszméket fejtett ki. Nem elég 
az igazat kimondani. Az igazat addig kell hangoztatni, 
mig csak az emberek szive s lelke meg nem hódol neki. 
Az állami hatalom kultúrharczával nem lehet a kath. 
egyházat megdönteni. Bismarck próbája után 100 esz-
tendő múlva sem fog államférfiúi hasonló recipével 
operálni. Alost másféle kulturharczot indítottak a kath. 
egyház ellen. A prot. nép tömegeit lázongatják elle-
nünk, kik békében akarunk élni. Gyaláznak és rágal-
maznak bennünket, különösen a pápaságot, hogy a 
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prot. népet tűzbe hozzák, közölünk pedig azokat, kik 
gyengék és nem látnak át a szitán, hogy hithagyásra 
elcsábítsák. Mindaz a mit rólunk mondanak, ha jól 
megrostáljuk, kitűnik, hogy óriás nagyobb részében 
puszta ráfogás, mesebeszéd, csekélyebb részében pedig 
az egyéni gyengeségek körébe tartozik, és igy az egy-
háznak, mint isteni intézménynek rovására csak vak-
buzgóság vagy rosszakarat irhatjafel.Hogy az egyház nem 
változik meg soha, ez mutatja, hogy a mi kath. val-
lásunk az egyedüli igaz vallás. Mellette minden vallás 
megváltozik és eltűnik. Életben, halálban ragaszkod-
junk kath. vallásunkhoz. (Élénk tetszés.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEYÉKENYSÉG. 
Tudnivalók 

a Il-ik Országos Katholikus Nagygyűlésre nézve. 
A Nagygyűlés tagjai. A Nagygyűlés rendes tagja 

lehet minden katholikus férfi, aki 4 korona tagsági 
díjat lefizetett. A rendes tagok résztvehetnek a Nagy-
gyűlés ünnepségein, a nyilvános és szakosztályi ülése-
ken. A szakosztályi üléseken szólási és szavazási joggal 
b irnak. 

Hölgyek pái toló-tagok lehetnek s tagsági dij fejében 
2 koronát fizetnek. A pártoló-tagok résztvehetnek a 
Nagygyűlés ünnepségein és a nyilvános üléseken. 

Szegényebb ellátásúaknak a tagsági dij elen-
gedtetik. 

Tagsági jegyek. A jelentkező tagok névre szóló 
„Tagsági-jegy"-et kapnak, mely az utazásnál s a Nagy-
gyűlésen igazolványul szolgál. 

A szakosztályi és nyilvános ülésekre tagsági jegy 
nélkül belépni nem lehet. 

Utazás. Az utazásra vonatkozólag a kővetkezőkről 
értesítjük a Nagygyűlés tagjai t : 

1. A magy. kir. államvasutak és a kassa-oderbergi 
vasút vonalain a tagok a II. osztályon III. oszt. jegy-
gyei s a III. osztályon íél II. oszt. jegy gyei utazhatnak. 
Ezen kedvezmény november 1-től november 10-ig ér-
vényes. A kedvezmény igénybevételéhez az általunk 
kiállított „Tagsági jegy" s igazolvány szükséges. 

2. A déli vasút vonalán november 1-től november 
10-ig a III. osztályban egy egész II. oszt. jegygyei, a 
II. osztályban egy egész I. oszt. jegygyei utazhatnak 
oda és vissza. Vagyis csak egy jegyet kell váltaniok, 
mely a visszautazásra is érvényes. I t t a mi tagsági 
jegyeink mellett szintén külön vasúti igazolványok 
szükségesek, melyeket mi küldözünk szét. Aki a Nagy-
gyűlés után más irányban óhajt visszautazni, uj vasúti 
jegyet kaphat az irodában. 

Megérkezés. Az összes pályaudvarokban rendezők 
várják a Nagygyűlésre érkezőket. 

Mindezen helyeken magasra feltűzött tábla látható 
ezen felirattal : Katholikus Nagygyűlés. E tábla mellett 
várakoznak a rendezők, kik a Nagygyűlés tagjainak 
felvilágosítással, útbaigazítással, kalauzolással szol-
gálnak. 

Lakás. Kívánatra az előkészítő-bizottság irodája a 
Nagygyűlés tagjai részére szállásról is gondoskodik. 

És pedig : egy személynek külön szoba naponta 
1 írt 20 kr., közös szoba több személynek naponta 
50 kr. 

A lakásdíj az irodánál fizettetik. 
Ellátás. A nagygyűlés tagjai a Nagygyűlés ideje 

alatt ebédet 30 krért, vacsorát 25 krért kaphatnak az iroda 
által kijelölendő helyeken. A fizetés ezen ebéd- és vacsora-
jegyekért az irodában történik. 

Iroda. A Nagygyűlés irodája a Budapesti Katho-
likus Körben van, IV. ker., Molnár-utcza 11. szám, I. 
emelet, ahol a tagok minden dologban felvilágosítást és 
útbaigazítást nyerhetnek. 

Jelvények. A Nagygyűlés tagjai részére jelvények 
adatnak ki, melyet a Nagygyűlés tagjai ingyen kapnak. 
A jelvények átvehetők az irodában s a szakosztályok 
tanácskozási helyein. 

Egyleti zászlók. Azon egyesületeket, melyek zász-
lójukat is fölhozzák, kérjük, hogy ugy a szentmiséken 
az Eucharisztikus körmeneten, valamint a nyilvános 
üléseken is zászlójuk alatt jelenjenek meg. 

Nehogy a zászlók ide-oda hordozása kellemetlen-
séget okozzon, legczélszerűbb a zászlókat a Katholikus 
Körben helyezni el, mely ugy a templomhoz, mint a 
Vigadó épületéhez a legközelebb fekszik. 

= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1901. évi 
október hó 23-ikán, szerdán, délután 5 órakor, Buda-
pesten, a középponti papnevelő-intézet aulájában (IV., 
Papnevelde-utcza 7., I. emelet) rendes felolvasó ülést 
tart, melyre a Társaság alapító, pártoló és rendes tag-
jait, valamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meg-
hívja. Budapesten, 1901. október hó 15. az elnökség. 
Tárgysorozat : 1. Folyó ügyek. 2. Dr Rott Nándor ren-
des tag felolvasása: A belső érzékről. A dolgozat egy 
kefelevonatát az alelnök (Kiss János dr,, Budapest VII., 
Rottenbiller-utcza 5'a.) kívánatra bármely tagnak az 
ülést megelőzőleg megküldi, hogy az érdeklődő eleve 
tájékozódjék s az ülésen esetleg hozzászólhasson a 
tárgyhoz. 

— Meghívó. A „Nagyszombat-vidéki róm. kath. 
népnevelők egyesülete" 1901. évi október hó 29-én 
(kedden) Nagyszombatban a városháza nagytermében 
rendes évi nagygyűlését tart ja következő tárgysorozat-
tal : 1. Szt. mise (9 órakor) a plébánia templomban. 2. 
10 órakor Jedlicska Pál elnöki megnyitó beszédje. 
3. A központi bizottság sürgős javaslata. 4. Megemlé-
kezés Schultz Imre képezdei tanárról, tanári jubileuma 
alkalmából. 5. A biráló bizottság jelentése, pályadijak 
kiosztása. 6. A pályanyertes kötelező dolgozat felolva-
sása, tárgyának (iskolai játékok) megvitatása. 7. Az 
egyesület által a „Ferencz József" Tanitók Házában 
alapítandó szoba. 8. Esetleges indítványok. Jedlicska 
Pál, egyesületi elnök. Szuhay Lajos, egy. I. jegyző. 

I R O D A L O M . 

— Természettan és vegytan a kath. népiskolák 
felső osztályai számára. A nagymélt. püspöki kar által 
kiadotT tanterv nyomán irta Győrffy János. Budapest, 
1901. 8-adrét, 36 lap. Számos képpel. Ára kötve 20 
fillér. A Szent-István-Társulat „Katholikus népiskolai 
tankönyvek" czimü sorozatában Győrffy Jánostól már 
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előbb megjelent a ..Magyarok története", a ..Termé-
szetrajz" és a „Földrajz". Ezekhez méltóképen sorako-
zik a „Természettan és vegytan", ugy az anyag feldol-
gozása, mint a könyv külső kiállítása tekintetében. 
Előadása világos, meghatározásai szabatosak és a mi 
a fő, nem terjengősek. Különösen ez utóbbi jelessége, 
érdeme a könyvnek. Szerző mind a két tárgy anyagát 
teljesen földolgozza. Mindaz, a mit ad, szükséges és 
könnyen áttekinthető, nincs abban semmi fölösle-
ges ; másrészt, ha bármit elhagyna is, hiányoznék az 
onnan. A könyvnek tartalomjegyzéke tiszta képet ad-
hat a munka beosztása és terjedelmét illetőleg. A termé-
szettani rész a következőkből áll: Bevezetés. A testek tulaj-
donságai. A melegség, mozgás, erő. Az egyszerű gépek. 
A folyékony testek. A légnemű testek. A hang. A hő 
vagy melegség. A világosság vagy fény. A mágnesség 
vagy delejesség. A villamosság vagy elektromosság. A 
légköri tünemények. — A vegytani rész áll: Az egyszerű 
és összetett testekről. A levegő részei. A víz részei. A 
szén és szénsav. Az égés és a láng. Az erjedés. Rotha-
dás és korhadás. A könyv külső megjelenés dolgában 
a tankönyvekhez fűzött minden várakozásnak megfelel. 
Papirja nem veri vissza a fényt ; nyomása tiszta, nem 
bántja a szemet; képei, a mellett, hogy a tartalmat 
segítik, mert igazán magyarázók, másrészt ízléses kivi-
telűek, annyira, hogy méltán dicsérik a Szent-István-
Társulat nyomdáját. A könyv ára keménykötésbe kötve 
20 fillér. Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyv-
kiadóhivatalában (Szentkirályi-utcza 28 b. szám), hon-
nan egy levelezőlapon történő megkeresésre mutat-
ványpéldánynyal szívesen szolgálnak. 

VEGYESEK. 
— Óvás. Samassa József egri érsek ur X. főp. 

körlevelében Eutychides Sándor gör. kath. áldozár 
üzelmeire figyelmezteti papságát és utasítja, hogy az 
oly kéregetőknek, hacsak a bécsi apostoli nuntiustól 
jól megvizsgálandó hiteles ajánló levelet fel nem mu-
tatnak, semmit se adjanak, őket be ne fogadják, el ne 
lássák, hiveik körében adományokat gyűjteni, és mi-
sézni ne engedjék. 

— Egyházi személyzetiek. Pály Ede a költő f. 
hó 13-án foglalta el a nagybányai beneficiumot. Ebből 
az alkalomból a régóta hallgató Beregi Sándor is meg-
szólalt és lendületes rimes epistolában szólítja fel költő-
társát, hogy csak daloljon tovább, ele ne a halálról, 
hanem az — életről. Az egri főmegyében f. hó 2-án és 
3-án volt prosynodális vizsgálat, melyre megjelentek 
Kubinyi Viktor lelkész, Szepesy Sándor, Márton Sándor 
és Deés Gyula káplánok. A győri egyházmegyében 
Klotzlgnkcz szent-jánosi káplán administrátorrá nevez-
tetett ki Szőllősre, helyébe Moson-Szent-Jánosra káplán 
lett Gruber Károly újmisés. Lászlófalvi Imre himódi és 
Hoher János császári káplánok kölcsönösen áthelyez-
tettek. A váczi egyházmegyében a püspök ur udvarát 
kiegészítvén Schlager Árpád újpesti káplánt iktatóvá 
s actuáriussá nevezte ki. Az igy megürült kápláni 
állásra Lé ska József újpesti hitoktató, ennek helyébe 

pedig Fridrieh Sándor váczi-felsővárosi káplán külde-
tett. Csé'csei plébánia administratorává Sárgay Ferencz 
terényi lelkész neveztetett ki, ennek helyébe Vértes 
Ágoston abonyi s. lelkész küldetett administrátornak. 
Bibárik István csécsei id. administrator Abonyba clis-
ponáltatott káplánnak. A győri egyházmegyében Stiglitz 
Ferencz szőllősi plébános elnyerte az Eszterházy Fe-
rencz gróf kegyuraságához tartozó bánhidai plébánia-
javadalmat. 

— Köszönettel vettük a pannonhalmi szent Be-
nedek-rend Névtárát az 190'/.,. tanévre. Tartalma a 
rendes. Feltünteti a nagyérdemű rend áldásos műkö-
dését. Magyar szent-Benedek-rendünk vezetése alatt 
van 1 főiskola (nagy szó, de valóság) hittudományi és 
bölcseleti karral, ebben tanuló 34, főgymnasium van 3 
összesen 1190 tanulóval, kisgymnasium 3 összesen 537 
tanulóval, plébánia van 26, fiókközség és egyéb csa-
tolt rész 101, templom és kápolna 44, a rend kegyura-
sága alá tartozik 35 hitközség. A lelkipásztorilag gon-
dozott hívek száma a főapátsági egyházterületen 25,186, 
a veszprémi egyházmegyében 9868, a szombathelyi 
egyházmegyében 2170, összesen 43,534. A rendtagok 
száma főapát 1, apát 3, áldozópap 154, egyszerű foga-
dalmas 19, növendék fog. n. 12, noviczius 9, össze-
sen 198. 

—- A pécsi papság szorgalmasan készíti elő a ta-
lajt a katholikus egyetem számára. Tagjai közöl ebben 
a hónapban ketten tűntek ki a jogtudományok mivelé-
sében. Dr Késmárky István rendk. tanár, a budapesti 
egyetemen magántanárrá habilitáltatta magát, a mi a 
rendes tanárságra gradus, Szákovics Ottó püspöki levél-
táros pedig júniusban letett első és a mult hét csütör-
tökjén letett második szigorlat alapján f. hó 12-én 
doktori babért szerzett az államtudományok szakából. 
Ugy fejlődnek a dolgok, hogy theologus jogtudorok 
fogják nálunk felvirágoztatni a katholikus szellemű 
jogtudományt. Csak előre ! 

— A liolt kéz. Meszlényi Gyula szatmári püspök 
ur a csecsehói templom orgonájára 200 koronát, a hu-
száki kath. iskolára 400 koronát, dr Kádár Ambrus 
szatmári kanonok a pósaházi templomra 200 koronát 
adtak, Hetyey Sámuel pécsi püspök ur a pécsi tanító-
képző intézetben fennálló iskolának 50 koronát küldött. 

— A magyar premontreiek f. hó 5-én és 6-án 
Csornán káptalani gyűlést tartottak, a mint már jelen-
tettük. Főczélja e gyűlésnek az egész rend jövő évi 
nagy káptalanára való előkészület volt. A jászóiak, 
gytilés után, látogatást tettek Szombathelyen. 

— Missió-egyesület az erdélyi egyházmegyében. 
Az erdély-egyházmegyei papok missió-egyesületének 
alapszabályait Majláth Gusztáv gróf püspök ur megerő-
sítvén, az egyesület még ez évben megkezdi műkö-
dését. 

— Oltáregyleti kiállítás. A győri oltáregylet a 
szegény templomok felszerelésére szánt egyházi kész-
letekből dr Mohi Antal városi plébános és egyleti igaz-
gató lakásán kiállítást rendezett, mely 15-én nyílt meg 
és tart október 22-ig bezárólag. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, október 23. 33. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„ Verge alacriter in coepto tuo : praehure praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora ... Nos interim grati animt Nostri pignus, tibi et vis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Rituale-kérdés Magyarországon. — Pannonhalma alapításának 900 éves fordulójára. — 
Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Mi az oka a kivándorlásnak. — N y i t r a-B a j n a : A keresztény iskolatestvérek első magyar-
országi anyaházának megáldása. — C l e v e l a n d : O. á. É.-A. E.-A. Miért imádkoztak az amerikai magyarok október 6-án? — 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Katholikus Nagygyűlés ! — Vegyesek. 

OREMYS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
L E O N E . 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Bajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Telegdi Miklós Agendarius liberjére e 
helyütt nem szükség bővebben reflect álnunk. 
Telegdi ri tuáléjával a reform terére lépett 
ugyan, de ez a reform szintén nem a hitújí-
tás t szolgálta, hanem épp ellenkezőleg a tri-
denti zsinat határozata i t k ívánta érvényre 
emelni s magában a szertartásos részben, ha 
eltekintünk a sorrendtől, kevés eltérést mu ta t 
Oláh érsek rituáléjától. A fő újí tás benne, hogy 
a szentségek kiszolgáltatásánál n szertartás 
végzésének módjá t két rendbeli tanítás előzi 
meg : egy latin a lelkész számára és egy ma-
gyar oktatás a hivek részére, melyben a liit-
ujítók ellenében nemcsak kifejti, hanem apolo-
getice meg is védelmezi a tr identi zsinat által 
megállapított katholikus tant , egyúttal a hívek-
ben azon érzelmeket és ió feltételeket is fel-
gerjeszteni iparkodik, melyek nélkül a szentsé-
gekben való részesülés üdvös nem lehet. 

Midőn Telegdi agendariusának második 
kiadása megjelent (1596), a szertartásos con-
gregatio életbe volt ugyan már léptetve, a 
Rituale kérdés rendezésével azonban még 

egyátalán nem foglalkozott. Minek oka nem 
annyira fennállási idejének rövidségében, mint 
inkább azon körülményben keresendő, hogy Y. 
Sixtus a Rituale kiadásával nem bizta meg. 
Telegdi tehát teljes joggal és főpásztori köte-
lességéből kifolyólag j á r t el, midőn a Rituale-
reform terére lépett s az Obsequiale sen Bap-
tismalet, mely Magyarországon télezredéven á t 
szolgált vezérfonalul a szentségek kiszolgálta-
tásánál , a szentelmények elvégzésénél, a tri-
denti zsinat kívánalmainak megfelelőleg és 
ú tmuta tása i szerint felújította, bővítette, tökéle-
tesítette. 

Egyébként ezen Telegdi-féle Agendarius 
liber nem sokáig volt használatban, mert V. 
P á l 1614-ben kiadván a Rituale Romanum 
hiteles szövegét, P á z m á n y Pé te r már hét év 
múlva (1621) a magyarországi ri tuálét ujabb 
reformnak veté alá s azt Y. Pá l Rituale Ro-
manumálioz hozzá idomítá, ugy mégis, hogy a 
hazánkban ősidőktől fogva dívó s egy félezredév 
áhítata által megszentel t eltérő "szokások a 
keresztelésnél, házasságkötésnél, körmenetek-
nél, temetésnél sat. továbbra is érvényben 
maradnak. 

A ki tudja, ki volt Pázmány a magyar 
katholicismusnak ; mennyit köszön neki az ősi 
hithez és az apostoli székhez való tántor í that-
lan ragaszkodásaér t ; mily tüzes lángokban 
lobogott fel szivében a buzgalom a lelkek 

33 
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megmentéseért és megszenteléseért — és a ki 
tudja , mennyi okosság és bölcseség kívántat ik 
a lelkeknek az örök üdvösség felé vezetésében; 
egy ország hitéletének a nemzeti hagyomá-
nyokkal, helyi körülményekkel, faji hajlandó-
ságokkal megegyező fejlesztésére, és végül a ki 
tudja , hogy ezen magasabb szempontok miat t 
nemcsak szabad de kötelesség is a lelkek 
üdvére igénybe venni mindazon engedménye-
ket, melyeket az egyház mint jó anya, hogy 
az Ur Jézus igáját valóban édessé és terhét 
könnyűvé tegye, híveinek n y ú j t : az könnyen 
meg fogja érteni, mily nagy kincset bir 
a magyarországi katholikus egyház P á z m á n y 
rituale-reformjában, mely épp ugy nem tévesz-
te t te szem elől a katholikus egység, az apos-
tol i szék iránt tar tozó engedelmesség paran-
csolta szempontokat, mint a hogy tekintet tel 
volt nemzeti hagyományainkra, a magyar nép 
véralkatára, lelki szükségleteire és faji hajlan-
dóságára. 

Mindazonáltal bármily szerencsésnek te-
kintjük is gyakorlat i szempontból a reformot, 
melyet Pázmány ri tuáléjával eszközölt, a kér-
dés fősulya mégis oda nehezedik, jogosult 
volt-e Pázmány ezen reform eszközlésére? és 
nem inkább kötelességében állott volna-e, Y. 
P á l ri tuáléját minden vál toztatás nélkül behozni ? 
Midőn az a kérdés : Quid juris ? nem eléged-
hetünk meg a felelettel arra a kérdésre, hogy 
qu id expedit? 

P á z m á n y egyénisége már eleve is kizárja 
azon feltevést, hogy ő az apostoli szék elle-
nére, megtagadva Y. Pá lnak a köteles enge-
delmességet, j á r t volna el, midőn az ő Rituale 
Homanumjá t a magyar viszonyokhoz mér ten 
átidomítva irá elő a közhasználatra. De erről 
alább körülményesebben fogunk megemlékezni. 

Most csak az a kérdés, mily jogi hatály -
lyal kívánta Y. Pá l az ő Rituale Romanumjá t 
felruházni ? Kötelezőleg előirta-e annak hasz-
nála tá t még pedig minden vál toztatás nélkül 
az egyetemes egyház valamennyi egyházai 
számára? avagy liagyott-e szabadon valame-
lyes tér t a nemzeti hagyományok érvényesíté-
sére, az ős időktől fogva használatban levő 
bizon}Tos szertartások folytatására? Avagy 
megtiltott-e minden más szertartást, mely a 
Rituale Romanumban nem foglaltatik ? eltörült-e 
minden más rituálét, melyet a részleges egy-
házak alapításuk, vagy emberi emlékezetet 
meghaladó idő óta szent áhí tat tal követtek ? 

Hogy ezen kérdésre teljesen biztos és 

minden félremagyarázást elkerülő feleletet ad-
hassunk, szükségesnek látszik Y. Pá l apostoli 
iratát , melylyel a Rituale Romanumot közre 
bocsátá, közelebbről szemügyre vennünk s 
annak tar ta lmát , jogi záradékait Y. Pius és 
YIII. Kelemen bulláival összehasonlítani, me-
lyekkel a Breviáriumot és Missalét, illetve a 
Pontif icalét ex Caeremonialét közre bocsáták 
és kizárólagos használa tukat előirák. 

H a intézkedéseik, záradékaik a jogi ha-
tályt illetőleg egyenlők, ha az általuk kiadott 
könyveket, mint a szertartásos jog forrásait 
ugyanazonjogi formulákkal irják elő, ugyanazon 
kötelező erővel lá t ják el: akkor az ezen köny-
vek megjelenésével létre j ö t t jogi helyzet is 
mind az öt könyvre nézve egy és ugyanaz ; 
ha azonban mindegyik más és más formulák-
kal Íratott elé, akkor ezen formulákat nem 
szabad pusztán stiláris gyakorlat számba 
vennünk, hanem a helyes törvény magyarázat 
azt kivánja, hogy azokat benső ta r ta lmuk sze-
rint mérlegeljük s a formaiák különbségéből a 
jogi tar ta lom különbségére következtessünk. 

Annyi jogi hatálylyal bir minden egyes 
könyv, mennyit neki a pápa az azt közzé tevő 
apostoli i ra tában tulajdonít . Se többet se 
kevesebbet. 

Lássuk Y. Pá l apostoli i ra tának értelmét 
Y. Pius és YIII. Kelemen bulláinak megvilá-
gítása mellett, (Folytatjuk.) 

Pannonhalma 
alapításának 900 éves 

fordulójára. 
— Dramatizált költemény 3 képben. Irta Havadi 

Barnabás. *) — 

I. Kép. 
Történik Pannonhalmán. Szin quadratura. 

S Z E R E P L Ő K : 
István király 
Gyula, vezér. 
Imre. 

l a j a - \ Gyula fiai. Baj na . ) 
Asztrik, kalocsai érsek. 
Bonifácz, apát. 
Radia, perjel. 
Henrik, ) 
Mór, j 
Gellért. 

szerzetesek. 

Kemencs, 
Boriszko, 
Ugrin, 

Dömörik, 
Vid, 

Ernye, 
%rduin, 
Mihály, 
Látó, 
Kál, 

szerzetesek. 

Gyula Tapsoljatok csak szenthegyi barátok! — 
( e g y e d ü l . Fogoly vagyok, alázatos fogoly, 
járkálva). Legyűrtenek, legyőztenek. — Se baj ! 

Fogolynak is lehet daczolnia. 

*) Irodalmi név, tekintélyes alkotó erő rejlik alatta. Az 
ily becses munkának részünkről való ismertetése a szemtől 
szembe való bemutatás. T. olvasóink gyönyörérzettel fogják 
élvezni velünk együtt szent István királyunk korának éltető üde 
keresztény leve gőjét. S:erk. 
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Fogoly vagyok, de nem alázatos, 
Börtönbe', lánczban is Gyula vagyok ! — 
S a jó magyar — eh! vak az Istenadta, — 
Édes szavukra oly mohón lesett, 
S hamis szavuk oh! oly hamar befonta. 
S kezem, a mely baján segítni óhajt, 
Ugy eltaszítja, mintha tőr, gyilok 
Villogna benne, vérét szomjazó 
Ki hitte volna ? ! . . . 
Szép, szép ez a magas kolostor itten, 
És csendje, némasága úgy lehat 
A sziv legalsóbb rejtekébe is . . . 
Tudtad te Vajk, miért hozasz ide. 
Ha lánczra versz, sötét börtönbe zársz el, 
Megtörni nem, még kínzani se tudsz. 
A lánczcsörgés, az éji némaság 
Csak edzené még büszke szivemet. 
Olyan szelíd te nem hiába voltál, 
Tudtad te jól, hogy czélt csak itten érsz. 
De nem, te rosszul ismered Gyulát. 
De haj ! a kín, az jól ki van eszelve. 
Mért lánczra verni '? Biztosabb e szer : 
A küzködésnek tengerébe vetsz, 
Hogy fuldokoljak ott reménytelen . . . 
Jól tudtad azt is, kínzani kit küldj. — 
Hej ! Mór barátom, hogyha senki is, 
Te szent, te tiszta vagy, te bölcs, te jó vagy, 
S oly égbehivó mindenik szavad, 
És énnekem mégis te vagy a hóhér. 
Mi haszna haj ! nyájas, szelid szavadnak, 
Ha véle egyre mélyebben taszítsz 
A kétkedésnek szörnyű tengerébe ? ! — 
A kín elég, most írt szerezz sebemre. 
Te tudsz ; magad szivéből adj 
Csak kis nyugalmat, egy csepp enyhülést . . . 
He j ! Vajk öcsém, jól tudsz te kínzani! — 

Látó. (jön szerzetes ruhában. Gyula hát tal van feléje]. 
Szabad ? 

Gyula. Ki az ? 

Látó Csak én vagyok, Gyula. 
Hogy érzed itt magad a szent hegyen? 

Gyula. Ne gúnyolódj te is velem. 
Látó. Gyula, 

Nem gúny e szó. 
Gyula. Lehet ; de nékem az. 

Látó. Nem gúny, Gyula. Igaz öröm fogad. 
Gyula. Öröm ? Hiszen legyőztetek, igaz . . . 

Van mért örülnötök (keserű gúnynyal). És illenék, 
Hogy véletek együtt örüljek én is, 
Mivelhogy olyan nyájasan fogadtok. 
Szép, szép ez a kolostor itt, de nékem 
Pokol, akármi szép, akármi boldog 
Mennyország is tinéktek. 

Látó. Néked is 
Teremne itten béke. Nézd, Gyula, — 

Gyula. Hadd bátya ezt. Már három éje érzem, 
Mily édes ez a ti nyugalmatok. 
Oh az a csend, mely itt borong köröttem, 
Az rémesebb, mint földalatti börtön 
Dohos legében töltött éjjelek. 
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Látó. I t t nincs sötét, Gyula ; itt fény övez, 
Bármerre nézz, csak fénybe, mennybe látsz. 

Gyála. Igen, vezesd a vak világtalant 
A fényes, izzó nyári napvilágra, 
S csak mondd neki : Nem látsz ? Nem érzed-e, 
Hogy fény ragyog, a merre csak tekintesz ? 

Látó. De jó öcsém, nem vagy te vak, világtalan. 
Gyula. Nem bátya, nem; én látok; oh hogy is ne? 

De mint bagoly, csak vak sötét homályt. 
A fényt is érzem, mely körüllebeg, 
De mintha kósza éji szellemeknek 
Lidérczvilágként pislogó szeme 
Gúnyt, csúfot űzne ingatag szivemmel. 
Miért is hoztak engemet ide ? 
Miért nem inkább lánczra vertetek? 

Látó. A szeretetnek más szokása van. 
Gyula. Szeretni haj ! Mondják, hogy itt szeretnek, 

Hát akkor mit akarnak énvelem ? 
Hisz őket én csak gyűlölni tudom ! 

Látó. GyiilöJni? Miért? 
Gyula. Miért? Te kérded ezt? 

Szeressem azt, ki ellenemre van, 
Kinek gyalázat az, mi szent nekem ? 
Mondd meg az éjnek, mondd a napvilágnak, 
A gyűlölet helyett szeressenek : 
A napvilág az éjt s az éj a nappalt ! 

Látó. Oh ! csak az éjnek nincs köze a naphoz, 
A napvilág nem oly gyűlölködő, 
Körében ez az árnyt is megtűri. 

Gyula. Ugy mint ti engem itt, ugye? Igen. — 
Látó. De mondd, mitől a fényben is az árnyék ? 

Ugye, azért van ott sötét, mivel 
A napsugár elől be van takarva ? 
Nyisd meg szived, ereszd be azt a fényt. 

Gyula. Látó, a szivemet én megnyitottam, 
S nyomon el is töltötte azt — az éj. 
Van benne fény is, van. De olyan ez, 
Mint a midőn a tikkadt éjszakában 
íjaclur haragszik s tomboló dühében 
Czikázó tűznyilát lövöldözi. 

Látó. S az égiháboró után — 
Gyula. Ugy-e 

A bábabukra? H a j ! mit ér a fának, 
Ha már a villám szerte roncsolá ! 

Látó. De jó öcsém, Gyula, hol itt a villám ? 
Gyula. Kiméld a szót, hiszen hiába ontod ; 

Hegesztő ír kell a beteg sebére, 
Nem czifra szó, csöngése bármily édes. — 
Oh az a Mór, az a tiszta szende Mór! 
Jó bátya, hozd el őt nekem. Siess ! 

Látó. Helyes, öcsém, de hallgass ám szavára, 
Ha hihetetlen is, a mit beszél. 
Csak oly nemes, csak olyan tiszta szív kell, 
Mint az övé, akkor már semmi sincs, 
Ami nehéznek volna mondható. 

Gyula. Hiszen azért vagyok ilyen, mivel 
Szavát oly éhen s szomjasan lesém. 
Azért van most, hogy harcz tusáz szivemben. 
De már csak hívjad, édes jó öreg. 

RELIGIO. 
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Látó. Hivom, hivom. (El.) 
Gyula. Ha ő közelbe van, 

Nem gyűlölök ; a mig velem marad, 
Oh addig könnyű, addig nem tudok 
Ellenkezőre csak gondolni is. 
Csak a magamlét hosszú perczeiben 
Érzem, mi az, ha szív meg értelem 
Békételen tusán vetekszenek. 
A szív s az ész ! — De tudja-e a szív, 
És tudja-e az ész is, mit akar? 
Közöttük űr, de bennük is azonkép. 
Egyszerre ennyi sok. Ki fogja ezt 
Betölteni ? Hadúr, nagy Istenem ! 
Vagy nem szabad nevedbe bizakodnom ? 
Kiáltsam azt, hogy : Jézus, Jézusom ! 
De más-e ez ? Vagy tán csak u j neved ? 
Ki lát, ha éj sötétség van körötte ? 
Hej, hej ! Gyula ! de gyönge vagy, de gyönge ! 
Mi ez ? Csend ! Jön. — Nem ő, ez a király. 

(Sietve e l ; Mór, Baja, Ba jna jönnek.j 
jSajna. S a merre csak tekintünk, mind magyar, 

Ugy-e ? 
Mór. Magyar. Árpád szemében is 

Felcsillogott a köny, midőn e hegyről 
Benézte mind e végtelen sikot, 
Melyet hazául szerze nemzetének. 

Baja. Oly szép is innen, oly határtalan. 
Mór. Igaz fiam, és szebb e helyt mint másutt. 

Csak jöjjön el e hegyre a magyar, 
I t t megtanulja majd a honszerelmet. 
I t t megtanulja majd, mi a haza, 
S magyarnak lenni mily dicső dolog. 
Nagy föld, a mit beláthat itt szemével, 
Es mind magyar, a merre csak tekint. 
De a haza az több e róna földnél, 
Az éggel is, a mely reánk borul, 
Egyek vagyunk; az is honunk, hazánk. 

Bajna. Aki magyar, az mind bejut oda? 
Mór. Aki igaz magyar, az mind bejut. 

Bajna. Az Isten is magyar s az angyalok ? 
Mór. Nekünk magyar, de néki máshol is 

Tanyáznak gyermeki, akik szivének 
Csak ép oly édesek, mint mi vagyunk. 
Az Istennek nem ily szük a hazája, 
A melybe minket is szerelmesen fogad 
Holtunk után, a mely nagyobb dicsőbb 
E földi honnál. Két hazája van 
Minden magyarnak : itt e föld s az ég 
Csak egyiket szeretni nem lehet ; 
Ki egyet megtagad, a hontalan 
A másban is számon kivül marad. 

Bajna. Hallod a zaj t? Mondd, szent atya, kik jönnek? 
Mór. Hogy tudjam én? Jerünk. 

Bajna. Ne. várjuk őket. 
Baja. De Bajna ! Jer. 

(Megfogja kezénél ; indulnak.) 
(.Folytatjuk ) 

\ 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 21. Mi az oka alivándorlásnak? — 
Talán mert csélcsap, hazafiatlan, világpolgár lett 

az ország lakossága, a mely czigánymódra szeret ide-
oda hurczolkodni és könnyen élni ? Nem. Az alább 
következő két amerikai magyar szózat, mely a kiván-
dorlottak köréből hangzik fel, az ellenkezőt bizonyítja. 
Magyarország kivándorló népe igyekvő, dolgos, tisztes-
séges, becsületes munkakereső nép, a mely csakis 
végső szükségből, t. i. hogy megélhessen, veszi kezébe 
a vándorbotot s ha Amerika rengeteg munkásságtól 
visszhangzó földjén letelepszik, nem feledi a régi hazát, azt 
szivében hordozza szakadatlanul, és Istenhez a minden-
napi kenyérért felszáló imájában nem szűnik meg imád-
kozni azért, hogy a régi hazába, hol bölcsője ringott 
s őseinek porai nyugszanak, legalább meghalni vissza-
kerülhessen. 

Mi okozza tehát tulajdonképpen a kivándorlást ? 
És honnan van az, hogy az Amerikába kivándorolt ma-
gyarokon megvan az anyagi boldogulásnak áldása, az 
itthon maradottakon nincsen? 

Az intelligencziában, a magyar értelmes osztályok-
ban van a hiba. Nem tud munkát adni a népnek. A 
magyar nemesség, a melynek volt esze és ereje arra, 
hogy úrrá tegye a hazában a föld népét, nem birt 
megküzdeni a gazdasági átalakulás nehézségeivel s az 
idegen uralom által rázúdított ezerféle akadályokkal. 
Java részében maga is majdnem tönkre ment s meg-
alkotta a kenyérváró magyar szellemi proletariátust, 
mely odahajlik a honnan kenyeret nyújtanak feléje. 
A magyar nemesség mellett a magyar értelmiségbe 
felemelkedett honi polgári osztály osztozott a nemes-
ség hibáiban, hisz feladatának, századok óta, a nemes-
ség majmolását tartotta. Ez az elem sem vitt tehát bele a 
modern magyar értelmiségbe sem előrelátást, sem 
teremtő erőt. Mit szóljunk az 50-es évek óta idegenből 
ide szakadt elemekről? Ezeknek is nagy része maradt az, 
a mi volt, önérdekhajhászó. Érzelmi világával a ma-
gyar értelmiségbe be nem olvadt, mert, a magyar ér-
telmiség ily nemzeti beolvasztásra nem is volt elég erős. 

Ott állunk tehát, hogy mivel alkotó s teremtő 
munkára termett nemzeti értelmiségünk fejletlen és 
tehetetlen, vagyis úgyszólván nincs, az alatt a 33 év 
alatt, hogy Magyarország visszanyerte önálló kormány-
zását, az ország népének szaporodása messze túlhaladta 
azt az arányt, a melyben a magyar értelmiség a nép-
nek munkatért teremteni képes. Tetézte a bajt az, hogy 
az ország közügyi berendezkedése, a gazdálkodás 
hátramaradása daczára, nagyhatalmi arányokban nyert 
kifejlesztést. Nincs keresete, nincs munkája e népnek, 
a melyre nagyhatalmi közügyi szervezet van alapítva. 
Az értelmiségnek pedig nem volt sem kellő előrelátása, sem 
megfelelő erélyessége arra, hog}' a népnek szaporadá-
sához és megterheltségének arányában legyen munkája 
és keresete. 

íme, ez a kivándorlás sok tekintetben kínos kér-
désének a közvetetlen oka. Közvetítve az országos 
kivándorlás csapása mélyebben gyökerezik. Az ő leg-
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mélyebb oka az, a mi a magyar nemzeti értelmiséget 
oly tehetetlenné, hogy ne mondjam élhetetlenné tette. 
Mert hiányzott a magyar értelmiség lelkéből az „ora 
et laboraa éltető és nagyranövelő szelleme, — nem 
tudott olég munkát adni a dologért áhitozó népnek, a 
mely a megélhetést külföldön kénytelen keresni. A 
jelen gazdasági válság csak még inkább fokozza az 
amugyis már nagy bajt. Végig járta az országot az a 
hír, hogy csak Budapestről 20,000 munkás akar kenyér 
hiányában idegenbe eltávozni. 

Tehát az ország népe munkáért kiált a magyar 
értelmiséghez és nem kereszt ellen tusakodó prokátori 
furfangoskodásért. Ezt az áldatlan, nemzeti multunk-
ban nem gyökerező erőködést az ősi vallás-erkölcsi 
alapok ellen az ország megunta. Munkát és kenyeret 
követel az ország. Ime egy amerikai hang az oda ki-
vándorolt élelmes magyar nép köréből. A „Magyaror-
szág" kapta. 

Jobs, 0. 8120. 
Tisztelt Szerkesztőség. 

Azt olvastam az amerikai „Szabadság"-ból, hogy 
már odahaza is kezdenek foglalkozni a kivándorlás kér-
désével. Az ember szinte megdöbben ilyen hírnek a 
hallatára. Hát még csak most kezdenek foglalkozni 
vele? f 

En a munkát nem könyvből tanultam, apám, 
nagyapám is munkás volt, tőlük hallottam sok oly 
dolgot az úrbéri váltság és a 48-as idők előttről, a 
melyet sokan a mai élők közül1 személyesen is tapasz-
taltak. Az úrbéri felszabadítással megadták a jobbágyok-
nak is az ő jutalékukat földből, rétből, erdőbül. De ha 
Columbus fel nem fedezte volna Amerikát, mostanra a 
népek szaporodását tekintve vagy éhen halnánk apáink 
örökében, vagy egymást öldösnénk le. Mert kereset há-
lómmal a vidékünkön nincs, a mi van is nyárban egy ke-
vés, abból a mai adóviszonyok közt megélni nem lehet. 

Egész Zemplénben más gyárat nem tudok mint 
a S.-A.-Ujhelyi mozdony- és a Szerencsi Czukorgyárat. 
Ebben a két gyárban alig van 2000 munkás, a többi 
szegény ember aztán éhen veszhet. 

Ne küldjenek hát ide zászlót, ne küldjenek az 
Amerikába vándorolt magyarnak semmit, csak adjanak 
neki otthon jogot, megbecsülést és földet, mert ahhoz 
joga van, akkor megleli ő zászló nélkül is hazáját. 
Épp ugy elszökdösik innen vissza, mint ahogy ideszök-
dösött. jHa nekem Magyarhonban 10 hold földet adna a 
kormány, holnap utrakelnék, és állíttasson a kormány 
gyárakat, és nyittasson bányákat, akkor nem jön egy 
magyar sem ki, és állítson az állam ingyenes iskolá-
kat, ahol mindenkinek legyen módja tanulni csekély 
díjért. 

Csendőr nem képes visszatartani a népet és azt 
nem is szabad, ma a XX-ik században ostobaság erő-
szakkal a népet otthon tartani és éheztetni. 

Tehát munkára, uram, mig nem késő, és mentsék 
meg a hazát, mert az ellenség résen van, az idő folyá-
sát megakadályozni nem lehet és legyenek önök, mind-
nyájan egy-egy Széchenyi, le a rang és származással és 
munkára, akkor Magyarország nem volt, hanem lesz, a 
mit szivemből kívánok. I f j . Krajnyik András. 

Nyitra-Uajna. *) A keresztény iskolatestvérek első ma-
gyarországi anyaházának megáldása. — 

Fényes, örökre feledhetetlen napra virradt folyó 
hó 6-án Nyitra-Bajna lakossága. 

A magyar keresztény iskolatestvérek első anya-
háza édes hazánkban lőn megáldva és ideiglenes kápol-
nája beszentelve. 

Az ünnepély délután fél négy órakor vette kez-
detét. A hivek a templomból lobogókkal és zászlók-
kal, ének- és zeneszó mellett vonultak föl élükön Boll 
János plébánossal, ki teljes papi ornatusba öltözve 
vezette a menetet a magyar iskolatestvérek háza elé, 
a hol a Nagy-Tapolcsányból érkezett Szecsányi Vilmos 
czimzetes kanonok, esperes-plebánost gyönyörű alkalmi 
beszéddel üdvözölte, elmondva a ház történetét, kie-
melve a keresztény iskolatestvérek működését, hangsú-
lyozva azt a nagy kitüntetést, mely a bajnaiakat érte 
az által, hogy a m. ker. iskolatestvérek bölcsőjét ők 
ringathatják, s áldásos működésüknek első sugarai 
Őket, bajnaiakat éri, a mely sugarak nemcsak világos-
ságot szórnak, hanem éltető meleget is terjesztenek, s 
megérlelni segítik kebleikben az élő keresztény hit 
gyümölcsét, a jámbor keresztény életet, a felebaráti 
szeretetet, s alapját vetik meg a békés családi életnek, 
a megelégedettségnek. 

A hit az, a mi az embert tulajdonképjDen emberré 
teszi és felemeli egyéb lények fölé. A hitet és tudást 
a hazaszeretettel fogják a keresztény iskolatestvérek 
gyermekeink szivébe oltani, s egyházunknak és hazánk-
nak egyenlőképen hü fiakat nevelni, a kikre a korona 
minden körülmények között bizton támaszkodhatik. 

Büszkék lehetünk tehát, hogy az Isten végtelen 
nagy kegyelme éppen a mi községünknek tartotta fen 
azt a végtelen nagy szerencsét, hogy falai közé fogad-
hassa La Salle szent János fiait, a m. ker. iskola-test-
véreket, a kiknek áldásos működése eddig úgyszólván 
névtelen kis községünkből árad édes hazánk mindenik 
részébe. 

E házat jött a czimzetes kanonok megáldani és 
beszentelni, a melyre mindannyian Isten áldását 
kérjük. 

A mély hatást keltett beszéd után a kanonok 
egyházi ornátusban a hivek kíséretében az emeletes 
épülethez közeledett, beszentelte azt, azután átlépve 
annak küszöbét, bal felől a földszinti helyiségbe lépett, 
mely az elemi iskolákat foglalja magában, a melyet a 
kor kívánalmainak megfelelőleg Bolt János plébános 
rendezett be a község nevében. — Az egymásba nyíló 
két nagv terem megáldása után az emeletre ment, a 
hol az ideiglenes kápolna lőn beszentelve, majd a no-
vitiusok iskolája, azután az iskolatestvérek lakosztályai 
és hálótermei és végre az egész ház. 

Beszentelés után a hívekhez lélekemelő beszédet 
mondott a czimzetes kanonok, kiemelve főleg Boll Já-
nos érdemeit, melyeket a ház megvásárlása körül szer-
zett — Majd dr Tóth Károlynak köszönte meg, hogy 

*) Vidéki laptársainkat e közlemény szives átvételére 
kérjük. 

( 
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e házat örök időre és visszavonhatatlanul a m. keresz-
tény iskolatestvérek rendelkezésére bocsátotta, s ezzel 
a m. ker. iskolatestvérek első anyaházának alap-
ját megvetette. — A jelen levő iskolatestvérekhez for-
dult ezután, s szivükre kötötte, hogy hazafias, vallá-
sos, erkölcsös nevelést adjanak az u j nemzedéknek s 
ne csak tanitsák, de neveljék is, mert a költő szerint 
is „Minden országnak támasza, talpköve a tiszta er-
kölcs, mely ha elvész, Róma ledől és rabigába gör-
nyed." 

A beszéd után a körmenet ének- és zeneszó mel-
lett vissza ment a templomba, a hol áldással ért véget 
a feledhetlen szép ünnepély. 

A m. ker. iskolatestvérek jelenleg heten vannak 
Nyitra-Bajnán, kik közöl egy a kántori teendőket 
látja el, kettő a népiskolákban tanit, 3 a novitiusok-
kal van elfoglalva és egy a házat gondozza. 

A novitiusok közül egy Budapestről, egy Kalo-
csáról, egy Mindszentről, kettő Csornáról és Isettő Ny.-
Bajnáról való. — Többet a visitator nem vehetett fel, 
mert eltartásukra nincs fedezet. 

Ujabban a m. ker. iskolatestvéreket képző és se-
gélyző egyesületbe léptek Plecho Béla örök időre évi 
2 kor. 50 fill., Pallavicini Stefánia 6 évre évi 5 kor., 
Döbrössy Alajos kanonok egyszer s mindenkorra 10 
kor., Konczet Benedek évi 2 kor., Pataki Jánosné évi 
1 kor., Czeczko Yincze évi 1 kor., Massbauer Gizella 
évi 1 kor. 50 fill., Dávid Benő 2 kor., Mészáros Mihály 
2 kor., dr Bíiben László 4 kor., Kemszky Mihály lel-
kész 5 kor., Irgalmas nővérek Mária-Nostra 5 kor., 
Nemecskai László káplán évi 10 kor., gróf Csáky Ká-
roly megyés püspök évi 10 kor. 6 évre lefizetve, 
Steinhubel Ambrus plébános évi 10 kor., Tagányi 
Alajos esp.-plébános évi 2 kor., Prikoschovitsch Antal 
évi 1 kor., Grócz Béla kanonok évi 10 kor., Hohenlohe 
Sarolta herczegné évi 20 kor. 6 évre, Majláth Géza 
gróf 120 kor. egyszer s mindenkorra, Majláth Mariette 
grófnő évi 30 korona 6 évre, kiknek e helyen is forró 
köszönetemet nyilvánitom a m. ker. Iskolatestvérek 
nevében. — De hálás szivvel emlékszem meg és szi-
vem mélyéből köszönöm gróf Hunyadi Imre ő excel-
lenciájának azon nagy kegyességét, hogy a nyitra-
bajnai anyaháznak az ujonczok részére egy remek zon-
gorát, az ürményi testvérek kápolnája részére pedig 
egy művészies kivitelű oltárt teljesen felszerelve 
ajándékozni kegyeskedett. — Isten fizesse meg ! 

Egyesületünk vagyona ezek után a mai napon 
31.864 korona 50 fillért tesz ki s ezzel működését sze-
rény keretek között meg is kezdette. — Az egyesület-
nek van háza, van egy kis alaptőkéje, melynek kama-
tai* és a tagsági dijakból igyekszik fedezni kiadásait. 
— Az egyesület tehát tényleg már fenn áll, formailag 
azonban a jövő hónap elején Budapesten fog megala-
kulni, a midőn a tagok gyűjtése édes hazánk minden 
részében megkezdetik. 

Ürmény, 1901. október 7-én. 
I)r Tóth Károly, 

uradalmi orvos. 

Cleveland. O. á. É.-A. E.-Á. Miért imádkoztak az 
amerikai magyarok október 6-án ? — 

Miért? A mi a magyarnak mindig hiányzott és 
mindenütt hiányzik : az egyetértésért és testvéri össze-
tartásért. A „Magyarok Vasárnapjáéban „Október6-ika" 
czimű gyászkeresztes czikkelyben magától a szerkesz-
tőtől a következő megható szózat jelent meg: 

Oh ha valamikor, ugy e napon kell éreznünk 
igazán, hogy vérségi kötelék fűz bennünket ottho-
nunkhoz, vérségi kötelék mindazokhoz, kik itt szét-
szórtan élünk. 

Ámde meg tudják, meg fogják-e tudni érteni 
valamikor — itt Amerikában is, — hontalan honfi-
társaink, hogy e vérségi kötelék mire kötelez mind-
nyájunkat? 

Mint az oldott kévék, ugy hullunk szét. Félmil-
liónál többen vagyunk, s alkotni mégis képtelenek. 

Xincs, nincs egyetlen olyan helyünk, a hová, mi-
után, a Mindenhatónak hálát adtunk, összegyülekez-
hetnénk, elzarándokolhatnánk, hogy nemzetünk nagy 
napjain együtt örvendhessünk, együtt szomorkodhas-
sunk, együtt áldozhassunk a kegyeletnek s egymás 
kebelén sirhassuk el fájdalmainkat is. 

Az önzés vette be magát az elmékbe, a rut anya-
giság a szivekbe. Mintha kivetkőzött volna itt a ma-
gyar magyarságából. Mintha eltemette volna az Óceán 
feneketlen mélységébe azokat a nemes tulajdonságo-
kat, a miket magával hozott s mik a magyart annyira 
kiemelik a többi nemzetek közül ! Mintha lelke meg-
fásult volna az élet mindennapi küzdelmeitől ; mintha 
szive csordulásig volna telve a hontalanság megbénitó 
fájdalmával a nélkül, hogy azt bárki előtt őszintén 
kiönthetné s ezzel enyhítene észbontó egyedüliségén. 

Nem, nem testvére itt a magyar a magyarnak. 
Erőszakosan az önző érdekek hajszolását állították 
oda elébe követendő példaként, imádandó bálványként. 

Bódult álomban ringatták el, a melyből oly ne-
héz a fölébredés.. 

De meglesz, meg kell lennie ! 
Mert ha valahol, ugy az idegenben van arra szük-

ség, hogy a magyar a magyarral összetartson ! 
Mert csak igy, egyedül igy lehetséges megmen-

teni a teljes beolvadástól, megmenteni valamennyit az 
odahagyott édes haza számára, — azt a tudatot táp-
lálván lelkében, hogy annak csak ideiglenesen s nem 
örökre mondott búcsút. 

Minden rög, minden porszem odaköt bennünket 
ahhoz a tengerentúli földhöz, a melyben szabadságért 
küzdött elődeink, nemzetünk vértanúi pihenik örök 
álmaikat. 

Munkában kifáradt, elcsigázott testünk megtört 
lelke elröppen, elzarándokol ma a kerepesi temetőbe, 
el az aradi hősök diadalemlékéhez, hogy letegye a 
lépcsőkre a megemlékezés babérkoszorúját, a melynek 
minden egyes levelén pazarul csillognak a hontalan 
kivándorlottak keserű könycseppjei. 

Elhagyott szeretett, édes hazánknak megszentelt 
hantjai, reátok borulunk lélekben s zokogva, omló 
könyek között fogadjuk meg a mai napon, hogy ma-
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gyar voltunkat soha meg nem tagadva, mindig egyek 
leszünk, s hű fiai a messze távolban is annak az or-
szágnak, mely bennünket szült, nevelt s táplált, s 
melynek kebelében könnyebb lesz fáradt testünknek 
megpihenni a végitélet napjáig! 

Mindenható örök égi Gondviselés ! Ki a nemzetek 
sorsát intézed, hallgasd meg a hontalan vándorok imá-
ját s tekints le rájuk ragyogó mennyei trónodról. Száz 
és százezren bolyongunk iszonyú messzeségben szülő 
hazánktól s száraz falatunkat keserű könyeinkkel pu-
hitjuk meg. A nehéz munka kezeinket kérgessé tette, 
keblünk megfásulni készül s csak szivünk mélyén 
szunnyad még olthatatlanul a honszerelemnek szikrája. 
Térdre hullva, kezeinket összekulcsolva esdünk Hoz-
zád, éleszd ezt a szikrát lobogó lánggá, hogy annak 
heve itt az idegenben is együvé olvaszthassa a magyart 
a magyarral. Tekintsd hazánk dicső vértanúinak érde-
meit s oltsd a mi lelkünkbe is azt az izzó lelkesedést, 
azt a haláltmegvető hősiességet, azt a Téged imádó 
ajtatosságot, mely egész lényüket uralta akkor, a mi-
dőn térdrehullva szivünkbe fúródott a gyilkos golyó s 
nyakuk köré fonódott a bitó átkos hurokja. Yértanu 
haláluk emléknapján áraszd reánk békitő, együvé for-
rasztó szent malasztodat, hogy megértve egymásnak 
buját, baját, örömét és vigasságát, összetartva, közös 
erővel küzdve, egymást fönntartva és gyámolítva, di-
csőségére vállhassunk itt künn nemzetünknek s egykor 
visszakerülhessünk megpihenni örökre abba a földbe, a mely-
nek minden egyes porszemét atyáink hulló vércsep-
jeikkel szenteltek meg. Jobb, ezerszerte jobb lesz igy 
élveznünk egykor örök dicsőségedben a menny végtelen 
boldogságát is, ha tudjuk, hogy tetemeink az utolsó Íté-
ld napján édes hazánk hantjai alól kelhetnek ki. Amen. 

Hollós Károly. 

KATB. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Katholikus Nagygyűlés ! 

Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát ur, a II. Országos 
Katholikus Nagygyűlés ügyében, a következő leiratot 
intézte a nagygyűlés elnökéhez ifj. Zichy János 
grófhoz : 

Méltóságos Gróf, Elnök Ur ! 
Elénk örömmel vettem Méltóságodnak nagybecsű 

leveléből értesülést arról, hogy f. évi november hó 
4 — 7 napjain újból katholikus nagygyűlés fog rendez-
tetni. Részemről a legmelegebben üdvözlöm a szép 
eszmét, mely ez idő szerint nemcsak a legalkalmasabb 
mód, de a legszükségesebb is arra, hogy a katholikus 
érzés és gondolkodás áthassa a társadalom összes réte-
geit, megtermékenyítse az elméket, lelkesedésre gyújtsa 
a sziveket, tevékenységre hangolja az erőketr-

Hálás köszönettel vettem a katholikus nagygyű-
lésre szóló becses meghívást és készséggel fogom azt 
papságom és hiveim figyelmébe melegen ajánlani. 

A nagygyűlés védnökségében való résztvevésre 
vonatkozó, kiválóan megtisztelő óhajnak kész örömmel 
engedek és állok oda a nagyméltóságú püspöki kar 
által képezett védnökségbe és veszek részt személyesen 
a nagygyűlésen, amelynek költségeire fogadja Méltósá-

god szívesen a tisztelettel ide mellékelt 100 koronát. 
— A nagygyűlés sikereire Isten bőséges áldását 
kérve, Méltóságod iránt pedig igaz tiszteletemet és 
meleg üdvözletemet nyilvánítva maradok 

Méltóságodnak 
Pannonhalmán, 1901. évi október 12-én 

kész szolgája 
Fehér Ipoly, 

pannonhalmi főapát. 
A II. országos katholikus nagygyűlés ügyében 

Samassa József dr egri érsek és Császka György kalo-
csai érsek urak a következő főpásztori leiratokat intézték 
ifj. Zichy János grófhoz a nagygyűlést előkészítő bi-
zottság elnökéhez : 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Székhelyemtől hosszabb távollétem miatt a folyó 

évben tartandó katholikus nagygyűlés ügyében hoz-
zám intézett becses levelére csak most válaszolhatva, 
tisztelettel értesítem Méltóságodat, hogy kérelméhez 
képest a gyűlés védnökségét a nagyméltóságú püspöki 
karral egyetemleg készséggel s köszönettel elfogadom ; 
s az ügyet a felhívás közzétételével egyházmegyém 
papságának s híveinek figyelmébe ajánlom. 

Buzgón kívánom, hogy a gyűlést, maga elé tűzött 
czélja szerint, a magyar katholikus társadalom minde-
neket egyesítő tevékenységének fölkeltésére s erősíté-
sére irányuló munkásságában egyházunk és hazánk 
üdvére Isten áldása kisérje. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását, melylyel vagyok 

Méltóságod kész szolgája 
Eger, 1901. évi október hó 8-án. 

Dr Samassa József, 
egri érsek. 

Méltóságos Gróf u r ! 
Örömmel vettem Méltóságodnak f. é. szeptember 

hóban hozzám intézett becses levelét, melyben engem 
értesíteni méltóztatik, hogy a magyarországi katholikus 
körök országos szövetsége, a mult évben tartott kath. 
nagygyűléstől nyert megbízatáshoz képest, ez év nov. 
havának elején Budapesten újból katholikus nagygyű-
lést óhajt rendezni. 

Őszinte köszönetet mondok Méltóságodnak a meg-
tisztelő figyelemért s meleg érdeklődéssel üdvözlöm azt 
a nemes törekvést, hogy a katholikus körök országos 
szövetsége e nagygyűlésen újból kifejezést akar adni 
anyaszentegyházunk és magyar hazánk iránt annak a 
hűségnek, mely a magyar katholikusoknak mindig 
egyik kimagasló erényét képezte. 

Készséggel fogadom el ennélfogva a nekem, mint 
a püspöki kar egyik tagjának felajánlott védnökséget 
s kedves kötelességemnek tartom ezen nagygyűlésre 
papságom és hiveim figyelmét is felhívni. Amennyiben 
egészségi állapotom meg fogja engedni, a nagygyűlé-
sen személyesen is részt fogok venni. 

Midőn e lelkes törekvés sikerére Isten bőséges 
áldását kérem, Móltóságod iránti benső nagyrabecsülé-
sem kifejezése mellett maradok 

Budapest, 1901. október 1-én 
Méltóságodnak alázatos szolgája 

Császka György, 
kalocsai érsek. 

Szabó János szamosujvárigör. szert. kath. püspök ur 
a II. orsz. kath. nagygyűlés ügyében a következő le-
velet intézte ifj. Zichy János grófhoz, a nagygyűlés 
elnökéhez ! 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Válaszolva Méltóságodnak becses átiratára, mely-

ben a Kath. Körök Orsz. Szövetsége nevében a f. évi 
nov. 4 - 7 napján tartandó katholikus nagygyűlés ter-
vét megküldeni méltóztatott, midőn e megtisztelő 
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figyelemért őszinte köszönetemnek adok kifejezést, van 
szerencsém tisztelettel értesiteni, miszerint a nagygyű-
lésre egyházmegyém papságának és hiveinek figyelmét 
felhívtam. 

A Katholikus Körök Szövetségének működésére 
és a nagygyűlés tanácskozásaira Istennek szent kegyel-
mét kérve, mély tisztelettel maradok 

Szamosujvárott, 1901. évi okt. hó 10-én 
Méltóságodnak 

alázatos szolgája : 
Szabó János, 

szamosujvári gör. szert, 
katholikus püspök. 

Nyilvános köszönet. 
A Katholikus Körök Országos Szövetségének tá-

mogatására s a katholikus nagygyűlés czéljaira Szmre-
csányi Pál szepesi püspök 300 koronát, Fehér Ipoly 
pannonhalmi főapát 100 koronát, Sujánszky Antal püs-
pök, esztergomi nagyprépost 100 koronát adomá-
nyoztak. 

Az Országos Szövetség mindezen adományokért 
hálás köszönetét fejezi ki. 

Budapest, 1901. október 19. 
Gyürky Ödön, 

titkár. 
Értesítés. 

A II. országos katholikus nagygyűlésre e hó 31-
ikéig bezárólag fogadunk el jelentkezéseket. 

Az eddigi jelentkezőknek még az összes tagsági 
jegyeket, vasúti igazolványokat, a lakásra stb. vonat-
kozó jegyeket idejekorán megküldhetjük. 

A tagsági dij különösen a nép köréből jelentke-
zőknek elengedtetik. 

Tisztelettel kérjük a papságot, hogy híveiket a 
nagygyűlésre figyelmeztetni szíveskedjenek. (A hivők 
a nagygyűléssel kapcsolatos eucharisztikus kongressus 
alkalmából a szent gyónáshoz és áldozáshoz is járul-
hatnak). Különösen kérjük pedig a kath. egyleteket, hogy 
a nagygyűlés sikere érdekében buzgólkodjanak. 

Budapest, 1901. október 19. 
Gyürky Ödön. 

ti kár. 

VEGYESEK. 
— Római tudósításunk szerint a pápa f. hó 10-én 

fogadta külön kihallgatáson mgre Berarcli püspököt, 
a ki a növendékpapság számára a l '„Era Novella-' 
czimű évnegyedes folyóiratot szerkeszti. Ö szentsége 
nagy érdeklődéssel hallgatta a lapszerkesztő püspök 
jelentését. Rengeteg elfoglaltsága közt a pápa latin 
költemények szerkesztésével szerez magának szórako-
zást és üdülést. Dolgozik egy 'encyklikán is, mely 
keleti ügyekkel foglalkozik. 

— 0 enmieucziája Vaszciry Kolos bibornok, hgpri-
más, érsek urunk hétfőn kihallgatáson volt ő felségé-
nél a királynál. 

— A püspöki székek betöltése a megvalósulás 
sorába lépett. A győriek már tudják, hogy Széchenyi 
Miki os gróf jaáki apát ur lesz a főpásztoruk. 

— Egyh ázi személyzetiek. Az esztergomi főme-
gyében plébánosok lettek: Szabó János Tótgurabon, 
Lukács János Moravánban, Polcsák András Alsó-Paloj-

tán. Plebánoshelyettesek : Bohnert András Börzsönyben, 
Gyuricska Péter Erseklélen. Segédlelkészek : Deák Antal 
Drégelypalánkon, Farkas László Héderváron, Szeleczlcy 
Kamii Hidaskürthön, Filkot n Antal Yittencen, Gráncúcs 
Mihály Nagy-Surányban, Boda Miklós Tallóson, Bcdnárik 
József Egyházgellén, Urbán Pál Szentmihályfán. 
Kánkor Lajos, börzsönyi adminisztrátor nyugalomba 
ment. Tihanyi Károly admisztrátornak neveztetett (in 
spir. et temp.) Budapesten ad. S. Annám plébániához. 
— A szombathelyi egyházmegyében a kultuszminister a 
vallásalap kegyuraságához tartozó vas-kethelyi plébá-
nia-javadalomra Hajszányi Adolf, a telső-rőnökire Barit 
József és a német-szt.-grótira Tormann János adminisz-
trátorokat mutatta be a káptalani helynök ur ő mél-
tóságának. 

— Missió. P. Bakacs Lőrincz vasvári káplán, P. 
Dunarich Károly kassai perjel és P. Palustyák Pál grá-
czi lektor dömés atyák e napokban nyolcz napon át 
szent missiót tartanak Szegeden az alsó-városi plébá-
nia hivei számára. Szegedről hasonló czélból Szepsibe 
mennek a buzgó szerzetesek, hol nov. 11-én végződik 
a missió. 

— A katholikus egyetem előkészítése. Az ada-
kozások folynak. Ez az előkészítés egyik módja. Pécsett 
3 karu egyetemhez nem kellene már csak 1 kar t. i. 
a bölcseleti. Ehhez a karhoz a tanári kar és a tanuló 
ifjúság zömét készen szolgáltathatná már most is 3 
szerzetes rendünk : a benczések, a czistercziek, a pre-
montreiek. A benczések pannonhalmi tanárképző főis-
kolája máris magában hordja a magyar kath. tudomány-
egyetem bölcseleti karának kereteit. Ha ehhez hozzá 
adnák a czistercziek budapesti tanárképzőjét és a 
premontreiek szintén Budapestre tervezett Norberti-
numát, — készen lenne a kath. tudomány-egyetem 
bölcseleti kara. Concordia parvae res crescunt. Vajha! 

— Kérelem a ft. esperes urakhoz. A következő 
sorokat vettük : A május hóban a szegény tanulóleá-
nyok javára szánt Tátrafüredi emlék czim alatt meg-
jelent füzetből egy példányt azon kérelemmel küldöt-
tem meg, hogy a corona alkalmával azt megvételre 
ajánlani és ha vevőre nem találna, nekem visszakül-
deni szíveskedjék. — Hálás köszönetet mondok azok-
nak, kik e kérelmemnek eddig megfeleltek, de mivel 
még száznál több kerület nem küldte be a könyvet 
vagy árát, ez uton is megújítom fentebbi kérelmem ; 
a visszaküldő jegyezze a kerület nevét is. Oltványi Pál 
prépost, nyugalmazott intézeti igazgató. 

f Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: A nyitrai róni. kath. jelsőbb leányiskola 
tanári kara fájdalomtelt szívvel jelenti szeretett kartár-
sának, főtisztelendő Skoluda Lajos hittanárnak, hosszú 
szenvedés és a halotti szentségek ismételt ájtatos fel-
vétele után f. október hó 20-án este 6 órakor, élete 
39-ik és áldozárságának 16-ik évében bekövetkezett 
gyászos elhunytát. Az engesztelő szent miseáldozatot-
az intézet, melynek a megboldogult kezdete óta buzgó 
hittanára volt, október 22-én reggel 71/« órakor szol-
gáltatta a saját templomában. Örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 26. 34. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
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„Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
L E O N E . 

Mint a felkelő napot a hajnal, úgy előzi 
meg kegyelmes főpásztorunk, Magyarország 
biboros hgprimásának ezidei nevenapját az a 
derült arczu örömhír, hogy ez az ezidei évfor-
duló kiilömb lesz az eddigieknél, mert ő 
eminencziája ez esztendőn elérte békés és 
áldásos kormányzásának immár harmadik lus-
t rumá t : a mely örvendetes eseménynek meg-
ünneplésére, i t t is ot t is, országszerte, őszinte 

szívből, mély tiszteletből és forró szeretetből 
fakadó kedv mutatkozik. 

Mi, legmélyebb hódolat ta l az Ur Is ten 
jóságos intézkedéseinek imádandó szándékai 
előtt, epedő lélekkel mondjuk el a katholikus 
saj tóban a mi megszokott , magának az egy-
háznak ajkairól vet t praeorat iónkat : 

DOMINVS CONSERVET EUM 
E T VIVIFICET EUM 

E T BEATUM FACIAT EUM IN T E R R A 
E T NON TRADAT EUM 

IN ANIMAM ÍNIMICORUM EIUS. 

Világszemle. 
I . 

Három ország katholikusainak ügyes-bajos 
dolgával szándékunk ez alkalommal foglalkozni. 
Fel tünte tni k íván juk : 1. hol rejlik a franczia 
katholikusok szenvedésének a titka, 2. hol van 
az osztrák katholikusok gyengeségének az oka, 
és 3. mi a német katholikusok erősségének az 
alapja ? 

Lássuk az elsőt! 
A franczia katholikusok szenvedésének 

titka u tán nem sokáig kell keresgélni. Nyilt 
t i tokkal állunk szemben. Francziaország a 
szabadkőművesség zsarnoki ura lma alá került . 
A Jules Lemaitre által az „Echo de Par is "-ban 
nyilvánosság elé ter jesz te t t statisztikai adatok 
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szerint Francziaországban jelenleg 400 senator 
és képviselő szabadkőműves. Szabadkőműves 
testvér a köztársaság elnöke, a kamara elnöke 
és 11 minister közöl 10. A franczia szabadkő-
művesek összes száma 25,000-re tehető. Ter-
mészetesen valamenyien az u. n. intelligens osz-
tályból valók, többnyire jómódnak és befolyásos 
állásban levők. Minden 20—30 szabadkőműves 
választóra esik egy-egy senator vagy képviselő, 
mig a nem szabadkőműves választók közül 
csak 18,000 mondhat ja magáról, hogy egy-egy 
senator vagy képviselő íügg tőle a nemzet 
törvényhozó testületében. Az egész törvény-
hozó és végrehajtó hata lom tehát úgyszólván 
kizárólag a szabadkőművesség kezében van. *) 
Hogy ez mit jelent, csak az nem tudhat ja , a 
ki behunyt szemmel nézi a világot. A kath. 
egyház halálos ellenségeinek a kezébe került 
Francziaországban. 

Hogy mily irányban, micsoda szellemben 
s mely eszközökkel dolgozik Francziaország-
ban a szabadkőművesség a kath. egyház meg-
rontásán, a szerzetes rendek ellen indított irtó 
háború muta t ja . Erről majd más alkalommal 
tüzetesebben kell szólnunk. Most lássuk, mit 
tervez a franczia szabadkőművesség a jövőre 
nézve ? 

F. é. szeptemberben ta r to t ták a párisi 
szabadkőműves páholyok ezidei u. n. egyete-
mes kongresszusukat. Ezek a szabadkőműves 
kongresszusok arról nevezetesek, hogy i t t 
szabják ki a szabadkőműves törvényalkot ók-
nak és minisztereknek évről-évre, hogy mi a 
teendőjük, vagyis mely czélokra mily eszkö-
zökkel kell törekedniök. Valóságos ,,gebundene 
Marschroute" az, a mit a franczia szabadkő-
művesség az ő senatorainak, képviselőinek és 
ministereinek előir. A mit XIV. Lajos magáról 
mondott , senkire jobban nem illik, mint a sza-
badkőművességre Francziaországban : „L'état 
c'est moi," az állam én vagyok. Bizonysága 
ennek ez az ezidei szabadkőműves kongresszus 
is. Mert lássuk csak határozata i t ! 

A többi közt kimondotta ez a kongresszus : 
1. hogy minden közmegbízáson alapuló állás 
díjazásban részesítendő. Mi ennek az értelme? 
Az, hogy a polgárok csak fizessenek, mert 
nemcsak a senatorokat és képviselőket kell 
honorálni, hanem lej ebb, a községi és megyei 

képviselők közt is sok testvérnek kell sine 
curát teremteni. 2. kimondotta a kongresszus, 
hogy a közigazgatás összes személyzetét meg 
kell rostálni. U. n. epuráczióról van szó. Mit 
jelent ez? Azt, hogy még sok „tiszteletre-
méltó" testvér vár ja az elhelyezést, és a köz-
igazgatást ellátó személyzet közt még többen 
akadnak olyanok, kik a szabadkőművesség 
szemében szálkák. 3. kimondotta a kongresz-
szus az igazságszolgáltatás reformját , különö-
sen pedig, hogy a vallásos esküt u. n. „filozo-
fus" esküvel kell felcserélni. Hogy ez mit 
jelent, gondolom nem kell magyarázni. 4. 
k imondot ta a kongresszus, hogy a hadsereget 
„republikanizálni" kell. H á t ez a csodabogár 
mit jelent ? Oly hadsereg alkotását jelenti, melyre 
monarchiát alapítani ne lehessen, de egyút-
tal oly hadsereget is, melyre a szabadkőmű-
vesség Isten és az ő egyháza ellen biztosan 
számíthasson. Ezt muta t j a az is, hogy a saint 
denysi és ecoueni katonai iskolák bezárása 
szabadkőműves programmpont . 5. kimondotta 
a kongresszus, hogy a „Cercles militaires ca-
tholiques" nevü kath. egyesületekre ti lalmat kell 
vetni, 6. hogy az összes iskolaügyet laicizálni, 7. 
a sztrájk-ügy et rendezni, 8. a papság választó 
jogát megszüntetni s papoknak a papi ruha 
viselését megtiltani, végül 9. az iskolai program-
mokból az Isten iránt való kötelességeket 
törölni kell.2) 

Nemde szépséges programmpontok? Csupa 
türelem, humanitás és jótékonyság — no meg 
a mi fő, t iszta szabadkőműves önzetlenség! Azt 
meg kell tehát vallani, hogy a liárompontu testvé-
rek igazán „dolgoznak." Hogy mily irányban, 
micsoda szellemben, mily eszközökkel, a fenti 
programmpontok kézzelfoghatóan bizonyítják. 

Pannonhalma 
alapításának 900 éves 

fordulójára. 
— Dramatizált költemény 3 képben. Irta Havadi 

Barnabás. — 
(Folytatás.) 

(István jön ; kíséretében Asztrik, Bonifácz, Radia. Henrik ) 

István. Ti vagytok itt fiuk? 
Szeretsz-e itt Baja e szent helyen? 

Baja. Hisz minden olyan szép emitten. 

l) „Augsb. Postz.ü 215. évf. 1901. okt. 2. 2) „Augsb. Postz.u okt. 3. 
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István. Atyátok merre van, sehol se látom ? 
Bajna. Apa nagyon komoly, alig beszél. 

(Baja megránt ja ruhájánál.) 
Ne bánts, hiszen igaz. 

István. Hát menj fiam, 
Nézd, merre van, s ha visszajöttetek 
Mondjátok meg, hol lelhetek reá. 
(Mórnak) (Baja, Bajna el.) 
Még most sem enged, most is haj thatat lan? 

Mór. Isten szerelme megsebezte már 
Forró tüzével, én kegyes királyom, 
Már csak az ember, csak a vére küzd még, 
S nem fog sokáig ellenállani. 
De jó király, akár a gyermeket, 
Oly gondosan, oly féltve kell kimélni. 
Ha már-már térdre hull, egy szócska kell, 
Es újra visszatér a gyűlölethez, 
A hajthatatlan szörnyű daczba. 

István. De mondd, mi tart ja vissza? 
Mór. Jó királyom, 

Bizony maga se tudja a szegény. 
Bár mondogatja százszor is magának, 
Hogy a magyarnak ez halála lesz. 

Asztrih Jámbor király, ő téged félreismer. 
Onösnek vél s halálos ellenének, 
Kinek szelid, nyájas kegye se más, 
Mint tettetett és méz közé kevert 
Senyvesztve gyilkos méreg maszlaga. 

István. De mért gyanakszik rám? Hisz oly szelid, 
Kíméletes valék iránta mindig. 

Asztrih. Uram, a tél mért küzd a tavasz ellen ? 
S az éj, ha hajnalodni kezd az ég? 
Nehéz dolog a szivet megtagadni, 
A megszokott, a régi szép világot 
Benn' összezúzni, lomba, sutba vetni 
S helyébe ujat, bármi szép is ez, 
S a régi bármily ócska, kelteni. 
Tudod nagyúr, az ember Istenével 
Örök csatában s küzdelemben áll. 
Mindennek enged, minden érzelemnek, 
Minden kis óhajának is, ha nem 
Az Ur kivánja tőle. 

István. Istenem ! 
Hát győzd le már, neved kivánja, 
S népünknek, a te nemzetednek üdve — 
Ti értitek, miről van itt a szó, 
Hogy életünket kell megmentenünk. 
Beékelődtünk nem rokonfajok, 
Nem is baráti tüzhelyi közé. 
Ugy állunk itt, mint tengeren a szirt, 
Mit mindenünnen hab s vihar emészt. 
Erőnk, hatalmunk bőven van, igaz, 
De olyan ez, miként a tűzokádó 
Hegy belsejében izzó lávatűz: 
Hahogy kitör, pusztítva rombol, éget, 
De közben önmagát is elemészti. 
Közelbre kell simulnunk a nyugathoz 
Es küzdenünk — nem ellenük, hanem 
Vállvetve vélük, egyetértve békén. 
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Nagy hivatás vár itt nemes fajunkra ; 
Csak egy tekintet s meglátja bárki is, 
Ha értő szemmel mérlegelni tudja, 
A mit körötte lát, s a mit a mult időknek 
Gyászos tapasztalása fönnen hirdet. 
Mi bástya lettünk a nyugat s kelet közt, 
De nemcsak bástya támadások ellen ; 
Ha nem leszünk együtt csatorna is, 
Minnenmagunk is majd eltikkadunk. 
De nem szükség tinéktek fejtegetnem, 
Osméritek ti jól eszméimet, 
Hisz részben úgyis tőletek tanultam. 
Földet, lakóhelyet szerezni tud, 
De arra, hogy e föld hazánk legyen, 
Elégtelen csak egymagán a kard, 
Ha a kereszttel és jogarral is 
Nem áll szoros s örök szövetkezésbe. 

Asztrih. Oh jó király, csak értené meg ő is! 
De nem tud áttekintni terveden, 
Mely bölcsen ezredekkel is leszámolt. 
A koronának csak a fényét látja 
De hogy teher, azt számba nem veszi. 
Zsarnoknak mond, pedig azt egyre érzi, 
Hogy szolga lenni nem tud. 

István. Ah ! Szegény ! szegény ! 

Nem látja át, hogy kénytelen cselekszem? 
Ha volna más, ki megtenné helyettem, 
E pillanatban félre állanék. 
De jól tudom, hogy énnekem kötelmem, 
Isten rendelte földi hivatásom. 
Ha születésemmel e polczra helyzett, 
Majd megsegít kötelmeimben is. 
Es lesz erőm helyem megállani 
S valóra vinni fontos terveim. 
Rátok számítok ebben is barátim, 
Hatástalan az a varázs se lesz, 
A mely a dult, a bánkódó szivét 
Hozzátok vonja ellenálhatatlan. 

(Látó lassan belép, aztán visszahúzódik.) 
Ki volt az ? 

Bonifácz. Látó. 
István. Ki? Látó? A táltos? 

Bonifácz. Az. 
István. Látó apám ? 

(Látó ú j ra jön s mélyen meghajlik előtte:) 

Látó apám, te vagy ? 
(Átkarolja.) 

Oh ! hogy ti erről mitse szóltatok ! 
Mióta vagy te itt ? Ki hitte volna ! 

Látó. Azóta biz egy kurta hó se mult el. 
De jó öcsém, megengedj ősz fejemnek, 
En küldetésben járok mostan itt. 
Gyula hivatja Mórt. Már mindenütt 
Kerestem, itt látom, reá találtam ; 
Engedd, hogy őt sietve fölkeresse. 

— (Bonifácz int Mórnak, Mór el.) 
István. Hol van Gyula? 

Látó. (Zavarodva.) Hol? Nem tudom. Előbb 
It t volt, itt is beszéltem véle, innen 
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Küldött el engem, küldj em el neki. 
Királyom, ez a döntő ütközet, 
Csak most segítse meg a jó Úristen! 

István. Oh Istenem! kegyes jó Istenem! 
Oh hadd legyen hát teljes az öröm, 
Melylyel e klastromot tenéked áldjuk. 
Felépítettem itt e hajiokot, 
Hogy vára légyen szent dicséretednek 
S áldó kegyelmed biztos záloga. 
Te jól tudod, hogy hála vitt a tettre 
S a benned megbízó reménykedés. 
E hegy leszen, mi volt a Sina csúcsa, 
Te itt lakol s törvényedet szabod ; 
E hegy leszen édes hazánk Sionja, 
E hegy leszen a Golgotának orma, 
Ormán már fenragyog a szent kereszt, 
Hazánkra is kiöntve égi fényét. 
Ki másba bízzunk, hogyha nem tebenned ? 
A kardot én csavartam ki kezéből, 
A szívre nincs hatalmam ; ott te tégy. 
Legyen ez ünnep teljes győzelem 
Legyen valóba' kezdete az ujabb, 
A már keresztény ú j magyar hazának. 
Oh ! hogy az ezredekre nyúló lét előtt 
Már háladással kezdjük el a harczot, 
A kezdeten is már győzelmi dallal 
Szenteljük, áldjuk néked e lakot 
S e hegygyei együtt szép magyar hazánkat ! 

Asztrïk. Bízzunk, királyom, igy lesz. 
háló. Igy leszen. 

Mit álmaimban láttam, mind igaz 
Es mind valóra válik szép öcsém — (zavarodva.) 
Király, nagyúr ! 

István. Csak hadd apám, maradj 
Te csak a régi egyszerű beszédnél, 
Edesb nekem, ha ugy szólitsz : öcsém ! 

Látó. Most nem merünk oly szépeket remélni, 
Mint az, mi egykor mind való leszen, —• 
Már most is, ámde több még a jövőben. 
Tudod, e hegy még mennyi évig áll ? 
S amig ez itt lesz, a magyar is él, 
Dicső időket, nagy hires csudákat. 
Oh hogyha látnók! Oh de el se birnók, 
Szivünk szakadna meg a nagy örömbe. 

István. Csak most segítsen hát az Ur kegyelme ! 
Jerünk, imádjuk templomában őt ; 
Ott egyesült igénkkel esdekeljünk, 
Segítse meg még küzködő fiát, 
Ragadja ki a kinozó homályból, 
Vezesse át a fénybe, mely körében 
Hü gyermekit kisérve tündököl. 
Jerünk ! 

(Elmennek, csak Látó marad vissza.) 
Látó. Csak menjetek, csak menjetek. Az Isten 

Bizton megadja, a miért könyörgtök. 
Es én, a régi Isten áldozója, 
S most már az újnak is hű gyermeke, 
En is könyörgök, oh de enmagamnak, 
Hallgasd meg Isten forró óhajom. 

LX. évf. 1901. 

Egy hosszú létnek alkonyát rovom, 
Oh ! hála néked érte, a ki adtad 
S megengedéd, bár késő aggkoromban, 
Hogy szent szivedhez ily közel legyek. 
Szép volt az élet, szép. Miért tagadnám ? 
Hisz annyi szépet láttam és dicsőt. 
Szép volt az élet eddig is, Uram, 
De most, haj Istenem ! most lesz csak az ! 
Hadd látom ezt is, nem soká, Uram, 
Addig csupán, amig te jónak érted. 
Csak engedj élni, bár rövid időre, 
Most már szeretni tudlak, és hazám 
Oly szép időkre jut. Hadd látom ezt is ! 
Megyek Uram, letérdelek előtted 
Es esdekelve kérlek, áldalak : 
Hallgasd meg Isten szivem óhaját. 

(El. Kívülről zsolozsma hallik.) 
Bajna. (Jön s visszaszól.) 

I t t senki sincsen. 
Baja. Hallod-e ? 

Bajna. Zsolozsma. 
De bátya mondd, miért imáznak ennyit 
Reggeltől estig és még éjjel is? 

Baja. Hát nem tudod, a szentatya mit mondott ? 
Hogy az Úristent folyton kell dicsérni ? 

Bajna. De mórt ? Mit ád az Isten érte ? Mondd ! 
Baja. En nem tudom, öcsém. Azt mondta Mór, 

Hogy önmaguknak nem sokat kívánnak, 
Csak azt, hogy egykor égbe jussanak. 
Pedig talán itt is lehetne jussuk 
Örömre, boldog élvezetre is, 
De ők lemondnak róla, adja Isten 
Helyettök inkább drága szép hazánknak. 

Bajna. Hát, édes, minden a haza javára ? 
Baja. Az Istenért s hazáért. 

(Gyula, mögötte Mór jönnek.) 
Gyula. A hazáért. 

Ugy van fiam, jer hadd öleljelek. 
(Megöleli Baját.) 

Szeresse-e apátok a hazát ? 
Baja. (hallgat.) 

Bajna. Hogy is tudnád te nem szeretni ? 
Gyula. Hogy ? 

Nem, nem fiam ! (Megöleli.) 
Es hogyha nem szeretném ? 

Baja. Apus, az nem lehet. 
Gyula. S hazánknak, édes, 

Od'adjuk ugye mindenünket? 
Baja. Oda. 

Gyula. A szivet is fiam ? 
Baja. A szivet is. 

Gyula. Ugy van bizony, a szivet is. — Fiam ! 
Apád sajnál-e bármit a hazáért? 

Mindkettő. Nem. 
Gyula. Im, apátok is megadja szivét, 

Megadja a hazáért. 
Mór. S Istenért. 

Gyula. Az Úristennek adja a hazáért. 
Mór. S nagyúr, az Isten majd megáld miatta, 

Őrajta ember túl nem tesz soha. 
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Gyula. 

Baja. 
Gyula. 
Bajna. 
Gyula. 

Bajna. 
Gyula. 

Baja. 
Gyula. 

Bajna. 
Gyula. 

Mór. 

Bajna. 
Gyula. 

István. 
Gyula. 

István 

Gyula, 

Bajna. 
István 

Látó, 
István 

Csak a hazát megáldja s gyermekim! 
Jó gyermekim, apátok is keresztény. 
Mi is leszünk, ugy-e? 

Te is. 
De én is. 

Mi mind, s a ki magyar, az nem lehet 
Ezentúl más, csakis hivő keresztény. 
Jerünk mi is a templom csarnokába, 
Boruljunk ott le térdre, mint a többi, 
Mi is dicsérjük a kegyelmes Istent 
S köszöntsük őt, hogy áldja a hazát. 

(A zsolozsmának vége.) 
S ezentúl hogy lesz ? Mondd apa ! 

Hogyan ? 
Pár hétig itt leszünk a szent hegyen, 
Tanuljuk, Istent hogy mikép szeressük. 
Apátok aztán visszamegy haza 
Es épít otthon fényes templomot. 
Oly szépet édes, mint az it teni? 
Szép lesz fiam és nagy, s magas a tornya. 
Ti gyermekim pedig, ti itt maradtok, 
A kedves Mór örömmel elfogad, 
Hogy tőle bölcseséget és tudást, 
Sok ujat s szépet még tanuljatok. 
Maradtok ugye kész örömmel? Ugy? 
Piroska is majd itt leszen velünk? 
Az nem fiam, itt lánynak nincs helye. 
Van a Bakonyban más kolostor is, 
Kedves szüzek lakják csöndes magányát, 
Kis húgotok majd ott tanulja meg, 
A mit ti nálunk itt a szent hegyen. 
De majd te sokszor eljövendsz ugye? 
El édesem anyáddal együtt. És 
Hahogy tudással, bölcseséggel egykor 
Elég dúsan már megrakodtatok, 
Csak akkoron lehettek jó hazánknak 
Ez uj időkben hasznos gyermeki. 

(István kíséretével jön.) 
Üdvöz Gyula ! Bátyámuram üdvöz ! 
Üdvöz öcsém ! Most már szivem köszönt ; 
Bocsáss meg, édes, hogy vakon daczoltam, 
S bocsássa meg az égi Isten is. 
Fegyvert fogott e kéz, de hasztalan. 
Most látom át, hogy Isten ellen vivtam 
Dőrén, vakon. Bocsássatok meg érte. 
Nem a pogány Gyula áll már előtted, 
Egy uj Gyula, egy jobb Gyula, öcsém. 
Istennek hála és örök dicséret ! 

(Ölelkeznek.) 
Tenéked is öcsém. Tenéked is, 
Te Isten angyala, te szende Mór. 

(Megöleli.) 
Mi is keresztények leszünk, mi is. 
Köszöntelek Gyulám, köszöntelek, 
Újult magyar hazánk legelső hőse. 
Most már megélünk, ezredekre is 
lm biztosítva drága szép hazánk. 
Hadd éljek Istenem! Uram, hadd éljek! 
Barátaim, mi mást kiván e perez, 
Mint háladalt, mint lelkesült zsolozsmát? 

Forduljunk vissza Isten templomába, 
Hadd öntsük ott ki szivünk érzetét. 

Mind. Jerünk ! 
Látó. Ha nem soká is, oh csak engedj ! 

Csak engedj élni édes Istenem. 
(El. Te Deum.) 

Függöny. 
(Folytat juk ) 

EGYHÁZI TUD0S1TAS0K. 
Budapest, okt. 25. Két halott és két nekrológ. — 
Az egyik halott a kath. egyházé, a ki előbb Luther 

felekezetének volt a híve, a másik halott Kálvin fele-
kezeteé, a ki azonban előbb a kath. egyházhoz tarto-
zott. Az előbbi Szlopovszky Károly, a ki mint cz. kano-
nok és ó-lublói plébános húnyt el a szepesi egyház-
megyében a kath. vallás által adott lelki békéjében. 
Az utóbbi dr Reiszler József, ki mint dombrádi ev. 
ref. lelkész, „szent eszményeinek romjai felett való 
búslakodás" közben hunyta le a szemét. 

Heiszlernek hattyúdalául a „S. L." azt a beszéd-
jét idézi, melyet az elhunyt júl. 3-án a tiszttársai által 
tiszteletére rendezett „örömünnepen" mondott. Ezen az 
örömünnepen Heiszler igy kesergett: „Minden hanyat-
lik, úgymond . . . . minden hanyatlik, a mit egykor 
virágozni láttam s virágzásának örvendeztem. Valóban 
nem óhajtanám újra kezdeni az életet, s kezdem érteni 
a bölcset, a ki mondá: jobb a halálnak napja a szüle-
tésnek napjánál . . . . Megyek tehát én is tovább ke-
resni ama jobb hazát, hol több a világosság, több az 
igaznak, szentnek és jognak tisztelete, hol több az 
Isten." Es, fejezi be a nekrológ, és elment f. hó 16-án 
csalódottan, meggyötört szívvel, lelkének megtépett 
szárnyain." 

A mit a kath. egyházból kilépett és a protestan-
tizmusba áttért Heiszler lelke a protestantizmusban 
meg nem talált, — a lelki nyugalmat, — azt a protes-
táns hitről a kath. vallásba visszatért Szlopkovszky a 
kath. vallásban teljes mértékben megtalálta. íme itt 
van tanúbizonyságul az a levele, melylyel a kath. egy-
házba való visszatérését szüleinek tudtára adta, okai-
val együtt. 

„Édes szülőim ! 
Az ember idővel tökéletesedik tanulmány, elmél-

kedés és hit által, idővel ju t azon öntudatra, miért, 
minek és mire van teremtve. Fiatok, ki mint buzgó 
lutheránus ismeretes volt, ki kész volt életét feláldozni 
hiteért s már i f jú korában Luther szellemében hirdette 
az evangéliumot, távozik azon akolból, melyben nevel-
kedett, melyben szülői, rokonai élnek, — távozik em-
beri ösvényről isteni útra! Leverő hir reátok nézve, de 
jól fontolóra véve a dolgot s annak következményeit^, 
meglepetéstek szűnni fog, aggodalmatok örömmé vál-
tozand. Egy vasárnapon mélyen elmélkedve a vallás 
és isteni igazság felett, ugy találtam, miszerint csak 
egy igaz akol, csak egy igaz anyaszentegyház lehet, s hogy 
ezen akol a római katholikus egyház! Elmélkedésem ezen 
eredménye lángra gyulasztá keblemet, melyet én min-
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denképpen elfojtani igyekeztem, de hasztalanul, mert 
bármennyire ragaszkodtam is szülőim, rokonaim val-
lásához, melyben én már mint hitszónok működtem, 
egy titkos szózat eszmélkedésre hitt fel és ellenállhat-
lan vágyat ébresztett bennem a katholikus hit iránt. 
E lelki lázam közepette siettem a lőcsei katholikus hit-
szónok Pisch Béla úrhoz, tudatván vele eltökélt szán-
dékomat, ki haladék nélkül mutatott be Zabojszky 
László püspök ur ő méltóságának. A nemeslelkü fő-
pásztor komolyan lépésem megfontolására intett. Ennek 
folytán újra Lőcsére mentem még egyszer ellenszegülni 
benső szózatomnak, mely a katholikus hit iránt oly 
leirhatatlan vágyat és ragaszkodást ébresztett bennem. 
I t t társaim, elöljáróim szidalmakkal, fenyegetésekkel 
illettek s mindenképp szándékomról lebeszélni igye-
keztek. Mindennek daczára én szivem sugallatát kö-
vettem s tagjává avattattam fel azon egyháznak, mely-
nek hive leendek végleheletig. Esedezem nektek, ne 
kárhoztassátok lépésemet, mert már anélkül is későn-
van, kész vagyok inkább életemet feláldozni, semmint 
a római katholikus egyház kebelén feltalált lelki nyu-
galmamat felháborítani !a 

íme a protestánsból katholikussá lett ember tanu-
sága az „emberi ösvónyu-ről és az isteni útu-ról és a 
léleknek az isteni úton megvalósult lelki nyugamáról! 

Esztergom. Főpásztori szózat a magyarországi ke-
resztény iskolatestvérek ügyében. — 

0 emja Vaszary Kolos biboros hgprimás érsek ur a 
XV. sz. főp. körlevelében következő főpásztori aján-
lást adott ki az isk. testvérek érdekében : 

A magyarországi ker. iskolatestvérek, a kik már 
több hazai iskolában fejtik ki áldásos tanítói tevékeny-
ségűket, legutóbb magyar ujonczházat létesítettek 
Nyitra-Bajnán. Örömmel üdvözlöm egyházmegyém te-
rületén e nagyfontosságú intézményt, mely lehetővé 
fogja tenni, hogy La Salle sz. János fiai a magyar 
kath. tanítás- ós nevelésügy terén hathatósabban és 
nagyobb mértékben érvényesíthessék üdvös működé-
süket. Hogy ezen intézet mennél zavartalanabbul szen-
telhesse magát magasztos feladatának, megengedtem a 
„Magyar ker. iskolatestvéreket képző és segélyző egye-
sü le t inek , hogy a főegyházmegye összes templomai-
ban az ujonczház és az egyesület javára gyűjtést ren-
dezhessen. Midőn ezt a főtiszt, lelkészkedő papságnak 
tudomására hozom, egyben felkérem, hogy az egyesü-
letet nemes és szent szándékaiban és törekvéseiben 
buzgón támogatni iparkodjék. 

Datum Budapestini 16. Octob. 1901. 
Claudius 

Card. AEppus. 

Esztergom. 1891—1901. — 

Venerabiles Fratres. 
Decimus iam die 27 labentis mensis, Dominica 

X X I I post Pentecosten recurrente, feliciter complebi-
tur annus, ex quo Eminentissimus ac Reverendissimus 
Pater Purpuratus et Antistes Benignissimus, ad huius 
sanctae Strigoniensis ecclesiae infulas promotus ac 

respective ex nimia Serenissimi Regis Apostoliéi benig-
nitate Princeps Primas Regni et Aeppus Strigoniensis 
designatus seu nominatus est. 

Quum proprius filiorum in Patrem amor multi-
plici certet se prodere industria, certemus precibus et 
gratias agamus Deo ter Optimo, quod nobis talem ac 
tantum dederit Pontificem, qui Boni Pastoris exemplum 
imitatus omnibus omnia factus, paterna sollicitudine 
et animarum fervore, eximia item in pauperes liberali-
tate, necnon mira de se homiliter sentiendi ratione 
omnes facile superet ac proinde dignus omnino cui 
illud Sacrae Scripturae applicetur: „Oculus fui coeco, 
et pes claudo, pater eram pauperum." (Job. 29.) 

Ratione igitur laeti huius eventus haec dispono : 
1. die 27 currentis mensis Octobris seu Dominica 

sequenti, in sacro sermone mentio fiat huius et curiati 
fideles incitentur ad preces pro Eminentissimo Archi-
praesule fundendas ut Eum, continua corpusculi debili-
tate laborantem, diu adhuc sospitet Deus et nobis 
servet incolumem ; 

2. in festo onomasis vero seu 30 currentis, in 
omnibus Missis sive privatis sive cantatis et solemni-
bus (omissa oratione pro Papa) sumatur collecta pro 
Episcopo ; in fine Missae solemnis exposito prius San-
ctissimo, cantetur hymnus Ambrosiannus (omnibus inte-
rim ecclesiae campanis sonantibus) cum sua oratione, 
ac denique more solito benedictio elargiatur. 

Datum Strigonii 24 Octobris 1901. 
Josephus Boltizár, 

Eppus tit. Myiasen., Yicarius Generalis. 

KA TB. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A katholikus nagygyűlés. 

Desseívffy Sándor csanádi püspök ur ő exciája a 
katholikus nagygyűlés ügyében a következő leiratot 
intézte ifj. Zichy János grófhoz: 

Méltóságos gróf ur ! 
Midőn a Magyarországi Katholikus Körök Orszá-

gos Szövetsége a mult évben tartott és nagy lelkesedés 
közt lefolyt katholikus nagygyűléstől nyert megbíza-
tásból az ország katholikus hiveit ismét nagygyűlésre 
összehívja, hogy ezek a katholikus anyaszentegyház és 
a magyar hazához való hűséges ragaszkodásuknak ki-
fejezést adva a mindkettőnek felvirágoztatását czélzó 
feladatokról tanácskozzanak, a magyarországi püspöki 
karnak fölajánlott védnökséget részemről készségesen 
elfogadni kötelességemnek ismerem, azon kijelentéssel, 
hogy a nagygyűlésen megrongált egészségem állapota 
szerint lehetőleg személyesen is részt venni óhajtok. 

Egyházmegyém híveivel a mult hó végén kiadott 
körlevélben közöltem a Katholikus Körök Országos 
Szövetsége által kiadott lelkes fölhívást, hogy a terve-
zett nagygyűlésről idejekorán tudomást szerezve, azon 
minél nagyobb számban részt vegyenek. 

A nagygyűlés költségeire csatoltan 200 koronát 
van szerencsém küldeni. 

Fáradozásaikra Isten áldását kérve, fogadja Mél-
tóságod őszinte tiszteletem kijelentését. 

Temesvárott, 1901. okt. 15-én. 
Dessewffy Sándor, 

püspök. 
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Firczák Gyula munkácsi püspök ur ő mga a II. orszá-
gos katholikus nagygyűlés ügyében a következő levelet 
intézte ifj. Zichy János grófhoz : 

Méltóságos Gróf u r ! 
Csak most vagyok azon helyzetben, hogy mult 

hóban vett becses soraira válaszolhassak. 
Örömmel üdvözlöm a magyarországi Katholikus 

Körök Országos Szövetsége által felvetett azon nemes 
eszmét, hogy a magyar katholikusok f. é. november 
4—7. napjaira második országos katholikus nagygyű-
lésre gyűljenek össze hazánk székes fővárosában, hogy 
ott kifejezést adjunk újból hűségünknek, ragaszkodá-
sunknak Anyaszentegyházunk és édes magyar hazánk 
iránt, s a jövőre vonatkozó teendőink és ugy egyhá-
zunk, mint hazánk javára és dicsőségére vonatkozó 
kötelességeinkről tanácskozzunk. 

A legmelegebben ajánlottam lelkészeim és híveim-
nek az ezen nagygyűlésen való megjelenést. 

Kész örömest lépek a nagygyűlés védnökeinek 
sorába és a nagygyűlés czéljaira egyidejűleg egyszáz 
koronát utalványozok a bizottság titkárának nevére. 

Buzgó és hasznos működésükre a jó Isten áldá-
sát esdve, kiváló tiszteletem nyilvánítása mellett 
vagyok 

Ungvárott, 1901. október 17-én 
Méltóságodnak 

alázatos szolgája 
Firczák Gyula, 
munkácsi püspök. 

Schlauch Lőrincz dr, bíboros püspök ur ő emja a 
következő levelet intézte ifj. Zichy János grófhoz, a 
Katholikus Körök Országos Szövetségének elnökéhez : 

Méltóságos 
ifj. Zichy János gróf urnák, 

a Katholikus Körök Országos Szövetsége 
elnökének stb. 

Budapest. 
Imént vett igen becses levelére, melyben a jövő 

hó 4-ik napján Budapest fő- és székesvárosában tar-
tandó második országos katholikus nag}^gyülés véd-
nökségében részvételemet s az ügy főpásztori támoga-
tását kéri, tiszteletteljesen válaszolom: 

Lelkem mélyéből örülök, hogy édes magyar ha-
zánkban is kezd gyakoribb lenni s szeretem hinni, ál-
landósulni a katholikus nagygyűlések tartása, melyek 
hatalmasan szolgálják azt a czélt, amelyet virágzásra 
segíteni a püspököknek elsőrangú hivatásbeli kötelme. 

A védnökségben tehát szíves készséggel veszek 
részt, támogatásomról biztosítom Méltóságodat, sőt ha 
csak valamely nagyobb akadály közbe nem jő ; szemé-
lyesen meg fogok jelenni a nagygyűlésen. 

Fogadja méltóságod a katholikus egyleti élet, 
egyesülés és ezekkel a katholikus öntudat és hitélet 
fellendítése körül kifejtett buzgó fáradozásaiért s nagy 
érdemeiért legmelegebb főpásztori elismerésemet s kö-
szönetemet és püspöki áldásommal kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Nagy-Várad, 1901. okt. 22. 
Dr Schlauch Lőrincz, 

bibornok, nagyváradi lat. szert, 
püspök. 

A katholikus nagygyűlést előkészítő bizottság iro-
dája Budapest, IV. Molnár-utcza l f . szám alatt van, 
hova a jelentkezések intézendök. 

Jelentkezni f. hó 31-ig bezárólag lehet. 
— Az aquinói szent Tamásról nevezett bölcselet-

tudományi társaság szerdán délután 5 órakor a buda-
pesti központi papnevelő dísztermében, Városy Gyula 
dr, prelátus elnöklete alatt rendes havi felolvasó ülést 
tartott, melyen több rendes- és pártoló-tagon kivül 

Szabó Sadocus, a dominikánusok magyar-osztrák tarto-
mányának főnöke is jelen volt. Rott Nándor dr, eszter-
gomi theologiai tanár, rendes tag, a belső érzékről 
értekezett, bizonyítva a scholasztikusoknak azt a tanát, 
hogy a külső világ tárgyainak és az érzékek alanyi 
állapotának teljes megismeréséhez a külső érzékeken 
túl külön lelki képességre s külön szervre van szükség. 
A nagy tetszéssel fogadott felolvasásra Andor György 
dr herczegprimási szertartó tett észrevételeket. A tár-
saság legközelebbi felolvasó-ülését novemberben fogja 
tartani. 

I R O D A L O M . 

— Megjelent a „Jézus legszentebb Szive nagy 
képes Népnaptára az 1902-ik évre." A nagy gond-
dal kiállított naptár terjedelme 10 nagy iv, vagyis 
160 oldal ; tartalma igen változatos és tanulságos. 
Olvashatunk benne épületes czikkeket Jézus szentséges 
Szive tiszteletéről, tizenegy érdekfeszítő eredeti elbe-
szélést, az ország és világ mult évi nevezetesebb ese-
ményeit, hasznos tudnivalókat az élet számára, felvi-
dító adomákat stb. Mintegy hetven képe egytől-egyig 
nagyon szép és díszes. Színes műmelléklete, mely Jézus 
isteni Szivét ábrázolja, igen sikerült és keretbe téve 
bármely szobának díszére válik. Mindezek után elmond-
hatjuk, hogy a „Jézus legszentebb Szive nagy képes Nép-
naptára" a jövő év egyik legszebb naptára fog lenni. 
Bolti ára helyben 30 kr., vagyis 60 fillér. Postán bérmen-
tesen küldve 40 kr., 80 fillér. Nagyobb számú megrende-
lésnél a következő árban számítjuk : 20 példány ára (5 
kilós csomagban) 7 kor. 20 fill., 60 példány 20 kor. 40 
fill., 100 példány 34 kor., 500 példányig 150 kor. bér-
mentes küldéssel. Főtisztelendő Uraságtoknak terjesztés 
végett melegen ajánljuk. Kapható az Egyházmegyei könyv-
nyomdában Szombathelyen. 

— Uj magyar ÁBC- és Olvasókönyv. Szerkesz-
tette Dreisziger Ferencz. Budapest, 1901. 8-adrét. 96 1. 
Számos szép fametszetü képpel. Kiadja a Szent-lstván-
Társulat. Ara kötve 40 fillér. 

— Yezérkönyv a Szent-lstván-Társulat uj ÁBC-
jéhez. Irta Dreisziger Ferencz. Budapest, 1901. 8-adrét, 
95 lap. A Szent-lstván-Társulat kiadása. Ara 1 korona 
20 fillér. Mind a két könyvből azonban bevezetés czél-
jából a Szent-lstván-Társulat könyvkiadóhivatala (Bu-
dapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. szám) a legna-
gyobb készséggel küld tiszteletpéldányt. Az ,u j ABC-
és Olvasókönyv tényleg „uj" a maga nemében, mert 
az irás-olvasást a nyomtatott nagy betűkkel kezdi. 

„Nem azért szerkesztettem új ABC-met — írja a 
szerző — hogy az amúgyis túlbő ABC-irodalmat egy 
könyvvel szaporítsam ; hanem azért, hogy az írás és 
olvasás tanítását — ha sikerül — valamivel előbbre 
vigyem. 

Az ABC-ben és e vezérkönyvben föltalálható 
rendszert és módszert először kis leányomon pró-
báltam ki, kit félév alatt tanítottam meg ez úton folyé-
konyan olvasni és elfogadhatóan írni. Simonyi Zsig-
mond dr egyetemi tanár, kivel rendszerem lényegét 
közöltem, 1901. márczius 2-án ezeket irja nekem : „A 
józan ész azt mondja, hogy t. Tanár úrnak tökéletesen 
igaza Tan mindenben. Kitűnő paedagógusunk, Kármán 
Mór, annak idején valamennyi gyerekét úgy tanította 
olvasni s ilyen czélzattal szerkesztette az Eggenbergerék-
nél megjelent Arany-ábéczé függelékét. Öt követve, 
én is igy úgy tanítottam itthon olvasni fiamat és 
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leányomat s mondhatom, játszva megtanulták". Ez a 
nyilatkozat s az a körülmény, miről a Magyar Paeda-
gógia ez évi juniusi számából értesültem, hogy a 
jénaiak gyakorlóiskolája is hasonló menetet követ az 
olvasás tanításában teljesen megerősít a ""hitemben, 
hogy helyes úton járok. 

De mert sohasem rokonszenveztem a gyors és 
nagy eredményekkel, az ÁBC-t úgy osztottam be, hogy 
a haladás lassúbb menetű, de annál biztosabb legyen. 
A normálszavak módszerét is azért alkalmazom e vezér-
könyvben, mert ezt az eljárást tartom a legjobb irva-
olvastatási módszernek; mert a gyermek — tapaszta-
lásból tudom — ezen az úton sokkal biztosabban is-
meri meg a betűt és sokkal könnyebben tanulja meg 
az összefüggő folyékony olvasást. Azt azonban egy 
szóval sem mondom, hogy más módszerrel nem lehet 
megtanítani a gyermeket az irásra és olvasásra ; s 
egyenesen kijelentem, hogy ABC-m sikerét egy pilla-
natra sem kötöm a normálszavak módszeréhez, mert 
az újítás nem ebben van, hanem a betűfajok elrende-
zésében. Ennek a diadalában azonban erősen hiszek. 
Isten velünk!" 

Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe ezt az 
érdekes és nagy jövőjű újítást. 

VEGYESEK. 
— Romai tudósításunk szerint a legközelebbi 

consistorium november közepére várható, a mikor az 
u j magyar püspökök praeconisatiója is várható. 0 
szentsége az eredeti megállapodás szerint mgre Pericoli 
kanonokot a szent Péter bazilikánál, fogja bibornokká 
kreálni egy spanyol érsekkel együtt. Martinelli bibor-
nok internuntius az Egyesült-Államokból vissza fog 
térni s helyébe a rio-janeirói nuntius kinevezését várják. 

— Az erdélyi r. kath. Státusgyülésböl gr. Majláth 
Gusztáv püspök úr a következő táviratot küldte Ró-
mába a pápának: „Az erdélyi egyházmegye hivei, ugy 
egyháziak, mint világiak, akiket összehívtam, hogy ez 
egyházmegye gazdasági és iskolai ügyei felül tanács-
kozzanak, megemlékeztek arról, hogy csakis az Isten 
segítségével lehet bármely ügyet az óhajtott ered-
ményre juttatni, mindenekelőtt a Szentlelket hivták 
segítségül, azután pedig, hogy az anyaszentegyház 
főpapja iránt egy értelemmel és érzelemmel hódola-
tuknak kifejezést adjanak, minden jót és boldogságot 
kívánva járulnak ő szentsége dicső trónjához, kérvén, 
hogy ő szentsége rájuk és törekvéseikre apostoli áldá-
sát adni kegyeskedjék." 

— Az Orsz. Pázmány-Egyesület f. hó 27-én vá-
lasztmányi ülést tart, mely után tisztelegni kiván 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás és Császka György 
kalocsai érsek uraknál, kiknek királyi kinevezési napja 
október 27-ike. 

— Collegio apostolico Leonino a neve annak az 
uj fensöbb papnevelő intézetnek, melynek czélja az 
olasz papság magasabb kiművelése és különösen pap-
nevelő-intézeti elüljárók nevelése. Az intézet épülete 
200 alumnust képes befogadni. Igazgatójává az intézet-
nek a pápa mgre Fontana püspököt nevezte ki. 

— A pápa nyelvtudománya. XIII . Leo pápa 
egyike azoknak, a kik legtöbb nyelvet ismernek. Ola-
szul, francziául, spanyolul és portugálul egész folyé-
konyan beszél. Angolul ha nem is tud egész simán 
beszélni, mindig egész korrekt kifejezéseket használ, s 
elég jól meg tudja magát értetni németül is. Hogy a 
latin nyelvnek mily nagy mestere a pápa, azt csak a 
filologusok tudják eléggé méltatni. Természetesen az 
ó-görög és a héber nyelvet is kitűnően ismeri. A ke-
leti nyelvek közül jól érti még az örményt is a pápa. 

— Zászlószentelés. Abonyban f. hó 13-án nagy 
ünnepség között szentelte meg Lévay Mihály a költő 
plébános az abonyi r. kath. munkásegyesületnek zász-
laját Nagyasszonyunk tiszteletére. Zászlóanya gróf 
Keglevich Gáborné ő méltósága volt, kinek férje pom-
pás beszédet mondott a munkás ember sorsáról. A 
templomi ünnepélyen a város lelkes plébánosa mon-
dott érzelemdús beszédet a templomot zsúfolásig meg-
töltő közönségnek. Szögeket vertek be József főher-
czeg, kegyes püspök urunk gróf Csáky Károly, Vaszary 
herczegprimás, gróf Majláth püspök, Császka érsek, 
Desseívffy püspök, Fehérváry és Darányi ministerek ne-
vében. A kegyes adományokból 1400 korona folyt be 
az egylet házvásárlási alapja javára. Gratulálunk a 
nemes grófi családnak és a lelkes plébánosnak. 

— A szombathelyi nörendékpapság Szt. Ágoston 
egylete okt. 6-án tartotta II. rendes gyűlését, melyet 
az elnök a beérkezett müvekről tett jelentésével nyi-
tott meg. Egyszersmind tudatja a gyűléssel, hogy 
Fábián Gábor zala-szt.-györgyvölgyi káplán ur, mint 
az iskola pártoló tagja 10 koronát tűzött ki oly pálya-
tétel kidolgozásáért, melynek czime lenne : „A pap és 
az idealismus." A pályatétel kihirdetését azonban az 
elnök későbbre halasztotta, minthogy most az egylet 
mult évi határozata értelmében egy tetszés szerinti 
szónoki beszédre hirdet pályázatot boldogult megyés 
püspökünk emlékére, ki növ. papjainak különösen aján-
lotta, hogy a szónoklatban képezzék magukat. A pálya-
dijat az egylet 6 koronában alapította meg, a mű be-
nyújtásának határidejét pedig az elnök 1902. jan. I. 
gyűlésére tűzte ki. Ezzel a mult gyűlés jegyzőkönyvé-
nek hitelesítése után következett a beérkezett művek 
bírálata. Elfogadtattak pedig a következő művek: „A 
nyelv eredete és a nyelvzavar" (ért), birálta Fándl 
Ferencz III. é. hh., szerzője Jándrisevics Péter III. é. 
hh. ; Mária névünnepén" (vers) bir. Klekl József IY. 
é. hh. ; szerzője Szabó Imre II. é. hh. ; „Különös vé-
letlen" (karczolat), bir. Horváth Lajos II. é. hh., szer. 
Könczöl Antal IV. é. hh. ; „Két Etelka" (tört. elb.) 
bir. Osztovics József III. é. hh., szerz. Varga Gábor I. 
é. hh. — A következő gyűlés tárgyát az elnök hatá-
rozata értelmében szónoklatok fogják képezni, melyekre 
Gosztolya László, Kristóf István és Varga Gábor I. é. 
hh.-ók jelentkeztek. Ezek után a gyűlés az elnök imá-
jával végződött. 

— A debreczeni római katholikus főgimnázium 
építése. E hó 15 én járt le apályázat a debreczeni róm. 
kath. főgimnázium építésére. Az építésre egyedül Steg-
niüller Árpád debreczeni jónevü építész vállalkozott, ki 
is a 278,313.38 korona építési összegből öt százalékot 
engedett. A főgimnáziumi bizottság ülésében elfogadta 
a pályázatot, megkötötte nevezett épitészszel a szerző-
dést s azt Schlauch Lőrincz bibornok püspökhöz jóvá-
hagyás végett felterjesztette. Igy nemsokára hozzá is 
fognak a monumentális épület építéséhez, amelynek 
egyik szárnyát már ez év folyamán tető alá kell vonni. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, | 
bérmentes nyitott ! 

levélben, intézendők. = 

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

Budapesten, október 30. 35. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„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 per amanter impertimus 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. — Világszemle. — Pannonha lma alapí tásának 900 éves fordulójára . — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Egyház és állam Magyarországon. — K a s s a : A papnevelő- intézet le lki igazgatójának jubi leuma. — K o l o z s v á r : 

Státusgyii lés. — R ó m a : A szent a t y a egészségéről . — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
L E O N E . 

Világszemle. 
II. 

Az osztrák kathol ikusok gyengeségének 
okáról, a helyszínen, következő lá t le le tet ve t t 
fel a bécsi „Volksfreund" : 

„Németország kathol ikus lapjai azon törik 
az eszöket, hogy meg tud ják , mi az oka a 
protes tant izmushoz és a szocziá ldemokrat ikus 
gyakorlat i atheismushoz való i t teni tömeges 
á tpár to lásnak ; m r a z oka az i t teni ka th . népben 
a m a friss kath . mozga lomnak hiányának, mely 
mozgalom Németországban a nagyszabású 
kath. nagygyűléseken muta tkoz ik ; mi az oka 
végül az i t t muta tkozó vallás- és papságelle-
nes ádáz hercze-hurczának ? Ot t k in t az illető 
urak felhoznak némely okokat , melyek igenis 
közreműködnek, de a főok, az elkerülte eddig 
íigyelmöket. Nincs hitvallásos iskolánk; nincs meg-
felelő népnevelésünk. Ez a főok. Az utóbbit , a 
népnevelést ha jmeresz tő módon, a páholy 
anyagelvi szellemében és i rányában, a szoczia-
lismus és a zsidó saj tó gondozza már 3 év-
tized óta. Nincs kathol ikus népnevelésünk, 
nincs hitvallásos, nincs kathol ikus iskolánk. 
Hitvallásos iskolájok Ausz t r iában csak a zsi-
dóknak és a pro tes tánsoknak lehe t ; ez a joguk 

a ka thol ikusoknak nincs meg. É r t ü n k pedig 
hi tval lásos iskola a la t t iskolát mind a há rom 
fokon, névszer int kathol ikus szellemű taní tó-
képzőke t is a nép számára. 

Németor szágban a nép tan i tó jobb keze a 
p lébánosnak. Iskola es t emplom összhangzó 
működésben vannak . Az egész iskolai nevelést 
és t an í tás t kathol ikus szellem h a t j a át. Ná-
l u n k ? Nálunk minden tan- és olvasókönyvnek, 
a tan í tó minden t an i t á sának , 90°/0-nyi katholi-
kus i f júság előtt , ugy kell k igyúrva lennie, hogy 
abban á rnyékának sem szabad lenni valamely 
dogmának . A tanítótestület csaknem egészen anti-
klerikális vagyis katholikusellenes. Klerikál isnak 
lenni t an í tó ra nézve annyi min t gyalázat , a 
marad i ság és alsóbbrenclűség megbélyegző jele. 
I lyen tan í tók t an í t j ák ná lunk a kath . ifjú-
ságot ! 

A kath . Németo r szágban tan i tó és pap egy 
és ugyanazon czélra egyetér tésben és össze-
t a r t v a működnek közre. Ná lunk? Nálunk örülni 
kell, ha tan i tó és h i tok ta tó köz t nyil t össze-
ütközésre nem kerü l a dolog. A hí rhedt iskola-
tö rvény a legtöbb esetben a va l lás ta lanság 
u t j á n ha ladó t an í tónak kedvez, s a t an í tóság 
lapjaiból beszélő szellem, az egyenesen r e t -
tentő . A páholy szelleme beszél belőlük. 
Ugyanez a szellem nyilatkozik m e g a tanitó-
gyüléseken és é r tekez le tekben is. Lehete t len , 
hogy ez a szellem az i f júságon meg ne lássék. 

35 
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A taní tóság tömegének ez a példája népre 
és i l juságra egyaránt rombolólag hat . H a 
valamely községi vagy országos képviselővá-
lasztásnál a schönererianus vagy vörös pár to t kel-
le t t győzelemre segíteni a keresztény pár t ellené-
ben, a tani tó rendesen ot t volt a keresztényel lenes 
pá r t segítségén. H a valahol katholikusel lenes 
egyesület létezik, a tan i tó t mindig ot t ta lá lod 
mint alapitót, elnököt, jegyzőt — az ily egylet-
ben. H a pedig a kathol ikus i f júságnak tani-
tó já t katholikus egyesületekben és gyűlésekben 
keresed, az t o t t soha sem találod. Lehet-e 
oly tanítóktól , kik a Los von Österreich és a 
Los von Rom pá r tnak legbuzgóbb tagjai , várni 
azt, hogy az. i í juságot hazafias és kathol ikus 
szellemben neveljék, a mint ezt a ka th . egy-
háznak isteni küldetésénél fogva kívánnia kell ? 
Egy-egy Seits vagy Adler követőitől lehet-e 
várni, hogy a gyermekeke t is tenfélőknek és 
Kr isz tusban hívőknek nevel jék? Nem. Az ily 
taní tók iskolája melegágya a szoczial izmusnak 
és a kereszténységtől való elpár tolásnak. 

Lássuk csak, mit tesz ná lunk az iskola az ifjú-
ság vallásos nevelésére ? Négyszer évente vezet ik 
a gyermekeke t t emplomba : az iskolai év kezde-
tén és végén, a császár születése- és neve-
napján . A többi vasár- és ünnepnapokon — 
a hé tköznapokról nem is szólva — a gyer-
mekek templomba j á rá sa igazán siralmas. Fele 
sőt 3/i-vésze a gyermekeknek hiányzik. Fa lun 
gyak ran hiába keressz gyermeke t vagy tan i tó t 
vasárnap a templomban. A taní tók, igenis, 
m e g t a r t j á k a törvényt , felügyelnek az ifjú-
ságra a templomban, ha van kire felügyelni ; 
de hogy minden gyermek megje lenjék a tem-
plomban, a r ra uern vet ügyet senki, se tani-
tók se a felügyelők. Az iskolalá togatás ked-
veért nagyon helyesen, minden eszközt fel-
használnak. J ó templomlá toga tás ró l csak igen 
kevés lelkiismeretes tani tó gondoskodik. Il}Ten 
iskolai á l lapotokkal váj jon meglehet-e elégedve 
az egyház? 

Az iskolai ima, mely a vallás-erkölcsi 
nevelésnek lényeges része és az egész ne-
velés-oktatásra az Is ten áldását van hivatva 
levezetni, némely tanügyi lap szerint min t 
idővesztegetés egyszerűen mellőzendő. Némely 
tani tó el is hagyja , vagy lia imádkoznak, az 
Ur imája és angyali üdvözlet helyet t valami 
interconfessionalis imát mondanak , pélcl. ,,Ald 
meg Atyánk szorgalmunkat , áld meg igyeke-

ze tünke t stb., hogy minden ember gyönyörű-
ségére virágozzék i f júsági ink" stb. *) 

Mit mond junk annyi és annyi ,,iljuság-
képző" rossz pé ldájáról ! Micsoda hatással van 
az a gyermekekre különösen a felsőbb osztá-
lyokból, mikor a tani tó u ra t isteni t isztelet 
a la t t a tornászok közt muzsikaszóra elmasi-
rozni l á t j ák a templom mellet t — kirándu-
lásra és mula tságra . Mit mond junk arról az 
„if juságképzőről" , a ki az iskolában kathol ikus 
gyermekeke t tani t , a korcsmában pedig dar-
winismust hirdet, s az t mondj i a vallásról, 
hogy az nép butítás. Vagy arról a tanítóról, a 
ki 10—20 év óta t an í t j a a ká té t és pén teken 
húst , kolbászt Jhozat magának a gyermekek 
által és azt a szünidő perczei a la t t a gyer-
mekek szemelá t tá ra fogyasz t ja el? Vagy arról 
a tanítóról, a ki csak az Ur imájá t engedi 

! imádkozni, az angyali üdvözlete t soha, vagy 
1 a ki, mig a gyermekek imádkoznak, az abla-

kon dörömböl a kezével és az u tczá ra bámul 
k i? Hogyan fogadhassa el az egyház a ka-

í tliolikus i f júság tan í tó jául az olyat, a ki „sza-
bad" ér tekezleteiken nyí l tan követeli a vallás 
mellőzését, vagy az olyat, a ki hivatalos érte-
kezletben, a kerüle t i iskolafelügyelő jelenlété-
ben, egy köl tő t épp azér t dicsőít, mer t 
dala iban harczra buzdí t a pápaság ellen ? 
H o g y a n fogadhassa el a ka th . egyház azt 
az eljárást , hogy polgári iskolához a tör-
ténelem tan í t ásá t olj7 t an í tókra bizzák, a kik 
Lu the r t a németek legnagyobb emberéül dicsői-
t ik vagy a kik ér tekezlet! beszédben gúny t 
űznek a ka th . egyháznak az emberiség korá-
ról szóló t an í tásáva l? 

Ezek nem ráfogások. Tényeket hord tunk 
össze. S adná az Isten, hogy ezek a tények 
csak i t t-ott fordulnának elé ! 

Ime, igy nevekedik a mi iskoláinkban oly 
nemzedék, mely a keresztény vallás őszinte 

; és teljes gyakor lásá t solia sem tanul ta meg, 
oly nemzedék, mely az egyháztól mindinkább 
elidegenedik." 

Ime, ilyen Ausz t r iában a népiskola, ilyen 
a népnevelés. Hog3r milyen az intelligenczia 
nevelése a közép- és főiskolákon á t : no az 
még igazán olyanabb. Wo t an és Odin imádó 
pogányoka t nevel és ál lamférf iakat , kik a ka-
tholikus császár kíséretében alázatos simaság-
gal misére já rnak , de a kik államosítás czimén 
decliristianizáltak mindent , különösen az ifjú-
ság nevelését. 

Ime az osztrák kathol ikusok gyengeségé-
nek az oka. 

*) rDass zu jeder Menschenlust blühe unsere 
Jugend." Augsb. Postz. okt. 4. 
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Pannonhalma 
alapításának 900 éves 

fordulójára. 
— Dramatizált költemény 3 képben. Irta Havadi 

Barnabás. — 
( folyta tás . ) 

II. kép. 
Történik Pannonhalmán. Szin a kájotalanterem. 

Káptalanterem a prima végén. Henrik az apáti székben. Dísz-
helyen István, Clyula ülnek, Imre, a kit Gellért kezénél fog. A 

szerzetesek a fal mellett. 

Henrik. Kemencs, Boriszkó ? 
(Eléje állnak mély meghajlással.) 

Ti Ravazdra mentek, 
Jobbágyaink ott templomot kivannak, 
Hát nézzetek ki rávaló helyet, 
Kimérve telkét és alapjait. 
Szent Villibáld nevére lesz a templom, 
Csinos legyen, se szük, se nagy, csak épen 
A mekkorát a szükség megkíván. 
Isten kegyelme jár jon véletek 
S vezessen óva, áldva müvetekben. 

(Letérdelnek, megáldja, hátravonulnak.) 
Ugrin s Dömönk ! 

(Előlépnek, mint az előbbiek.) 
A záporos vihar 

Veszprém felé az utat elsodorta. 
Ti menjetek, lássátok, hogy lehet 
Az utat újra járhatóvá tenni. 
Ti járatosak vagytok már ez ügyben, 
Uj utat is nem egyet raktatok. 
Öt pórt robotra már be is rendeltem, 
Talán elég lesz ez, hogy még az estig 
Készen lehessetek. Az Ur kegyelme 
Kisérjen áldva, hogy kik itt a földön 
Készítetek utat az embereknek, 
Az ég felé vivőn végig kitartva 
Biztos irányban czélhoz érjetek. 

(Megáldja.) 
Vid, Ernye, Arduin, Mihály testvérek! 

(Előlépnek.) 
Ti máma is aratni menjetek 
S siessetek, ma vége is lehet. 
S a munka végén Istenünknek hála ! 
Nem azt, ki ültet, nem is azt, ki öntöz, 
A napvilágot a ki adja, Istent, 
Dicsérje hála, áldja hódolat. 
Bőven megáldta földeink határát, 
Arany sarjadt ki dus kövér göröngyén, 
Köszöntse érte hála, hódolat ; 
De hála érte néked is, királyom, 
Hisz a talajt, a földet, azt te adtad. 

István. Csak visszaadtam azt való urának, 
Mikor tinéktek, kik családja vagytok, 
Adám. S tudom, hogy százszoros gyümölcsöt 
Terem a föld, melyet ti szántotok ; 
S nem is t inéktek; a magyar hazának, 
A dúsnak és szegénynek egyaránt. 
Mert éveken, mert százakon keresztül 

Sok százezer, sőt milliónyi koldus 
Szűkölködő kopogtat nálatok. 
S az éhezőnek majd ebédet adtok, 
A meztelenre köntöst öltötök, 
A sorvadó betegnek enyhülést 
S mindenkinek édes vigasztalást 
Készítetek. 

Henrik. Igen, királyom, igy 
Kívánja azt a jó Úristen is, 
Hogy úgy, mint őt, szeressük gyermekit. 

István. Lásd, kedvesem, fiam ! E ház, e csarnok 
A jó Úristen szentelt hajioka. 
S az angyalok, kik benn' kezére vannak, 
E szent, e jámbor emberek. Fiam, 
Tiszteld, becsüld, szeressed őket holtig, 
Istennek is meghitt barátai. 
Később, ha majd már nag}^, idős levél, 
S a gondok súlyos aggodalma bánt, 
Most nem tudod még, hogy ez mint lehet — 
Tudd meg, tanácsadókat ha kívánsz, 
E hegyre jer, a leghívebb barátot 
Majd itt találod, itt e szent helyen 
Az égi Isten szent baráti közt. 
S ha fáradalmas munkanapjaid 
Reménytelen csak csüggedésbe visznek, 
Jövel csak el, emitten megtanulhat'd 
Ez embereknek nem csupán szavából, 
E jámboroknak életéből is, 
Hogy nem díjért, nem is dicső hirért, 
Hanem csak Istenért kell fáradoznunk, 
S hogy itt e földön nem minnenmagunkra, 
Testvéreink javára kell tekintnünk, 
Hogy mindenképen Isten a legelső, 
S a földön itt az első a haza. 

Gyula. Ugy, ugy ! az Istenért s a szép hazáért. 
Lásd jó öcsém, már vén legény vagyok, 
Elég idő már, a mit általéltem. 
De boldogan csupán azóta élek, 
Mióta szivem minden dobbanása 
Az Istenért s édes hazánkért ver. 
Azt mondtam régen, hogy csak a hazáért 
S az Úrral ekkor őrült harczba szálltam. 
Ugy mondtam akkor, hogy hazámért van ; 
Pedig hazudtam édes gyermekem. 
A mi az Isten ellenére van, 
Az a hazának sem lehet javára. 
Ki Istenét szeretni nem akarja, 
Hazudja csak, hogy a hazának él. 
Magam is az valék, fiam, hazug. 
De bizva-bizom, megbocsátja Isten 
S holtom után hónába is fogad. 

Henrik. Induljatok tehát a jó Isten nevében. 
(atcstvérekliei)Kiszabva ím e napra dolgotok; 

Azért tegyétek, mert az Ur akarja. 
S vigasztalódjatok, mivel a munka 
Bármily csekély, az Istenért mivelve 
Eget, örök jutalmat érdemel. 
S bármily csekély, mit egyes ember végez: 
Mit összesen teszünk, az nagy dolog. 

34* 
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István. S jövőben is hálával emleget 
Es nagynak mond a késő nemzedék. 
Csekély és oly kevés az egyes ember, 
De igy, a hogy ti éltek, édesim, 
A hogy ti fáradoztok Istenért 
S a hon javára, ugy mindahányatok 
Többé már egymagában sem csekély, 
Hisz itt alant Isten helyett fáradván 
Hatalmat is az égi LTrtól nyertek, 
S a mit egészben végzetek, a munka 
Világra szóló hirű hősi mű. 
A mit csodálni ezredek csodálnak, 
Mert Isten ujja ott a mívelő. 
Kovász vagytok az erjedő világnak, 
Es fénytorony az élet utjain. 
Legszebb virága régi törzsökünknek, 
A földi ember büszkesége és 
Reménye is az égi hon felé. 
Induljatok tehát s az Ur kegyelme 
Vezesse áldva, óva léptetek ! 

(Felkel s a többi i s ; Henrik megáldja az előtte levő testvéreket. 
Indulás. Kál előlép.) 

Kol. Jó szentatyám, kegyes apáturam ! 
Henrik. Mi óhajod? Mi baj ? Beszélj ! 

Kát. Igaz, 
Öreg vagyok és reszketős karom, 
Csak reszketős, de nem erötelen. 
Miért kimélsz ? Nekem mért nem parancsolsz 
Oh ! mostanába soha, sohasem ? 
A többi fárad s érdemet szerez, 
Én meg irigylem őket s bús vagyok. 
Parancsolj nékem is ! Miért kimélsz ? 
Atyám, hadd engedelmeskedjem én is! 

Henrik. Te is csak áldozol, öreg barátom. 
Nem az az érdem, hogy mi fáradunk, 
Hanem, hogy megtagadjuk önmagunk, 
Hogy azt műveljük, a mit más akar, 
A kit az égi Ur fölénkbe rendelt. 
Tenéked azt hagyom meg, hon maradsz, 
S itt sem rovok öreg válladra terhet, 
Hogy Isteneddel társaloghass folyton 
Szivednek kedve, óhaja szerint, 
Se ne bántson az, hogy mig a többi fárad 
S vas szorgalommal épít a magyarnak 
Évezredekre biztos földi hont 
S egyúttal ég felé vezérli léptét, 
Ne bántson az meg, mondom, jó öreg, 
Hogy ilyet mit se tész a hon javára. 

Gyula. Kivette részét hajdanában bőven. 
Henrik. Vagy azt hiszed talán, hogy a hazának 

Te is nem végzesz hasznos dolgokat ? 
Hiába szánt, hiába vet a pór, 
Ha Istenünk nem ád reá esőt. 
S a prédikáló hasztalan beszél, 
Ha Istenünk nem ad reá kegyelmet. 
Buzgó imád oh ! nem csupán magadnak, 
Egész hazánknak esd le Isten-áldást 
S ha tested' öldösöd, s a bűnt siratva 
Szemed könnyűvel záporosan ázik, 

Kál. 
Henrik. 

Kál. 
Henrik. 

Kál. 
István. 

Kál. 

Imre. 
Kál. 

Imre, 
Kál 

Az is hazánknak esd le érdemet 
Tenéked nincs bűnöd. 

Ne mondjad ezt ! 
S ha volt, az Isten régen elfeledte. 
De annyi más van, édes honfitársunk, 
Ki bűnbe szinte-szinte fuldokol, 
S a jó Úristen, a ki látja, szinte 
Oh ! kénytelen hazánkra haragudni. 
És nem hiszed, hogy sűrű könnyeidre 
Haragja enyhül, s jó kegyes szivét 
Határtalan irgalma tölti be ? 
Oh szentatyám, én oly csekély vagyok. 
Isten szemében becs'be kedvben állhatsz, 
Oh bárha ugy lehetne ! Bár 
Már régen ugy van az, már régen ugy van. 
Eredj fiam, csókold ez agg kezét ; 
Egy hősnek, több, — egy szentnek csókolod 
Csakis megáldani tudó kezét. 

(Imre megteszi, Kál magához öleli.) 
Fiam, hogy a mi Istenünk megáldjon ! 
Te nemzetünk reménye s álmainknak 
Szép drágagyöngye, féltett égi kincse. — 
Egy nemzet áldja érted Istenünket, 
Öreg szivemnek is ez az utolsó 
Imája, óhaja az égi úrhoz, 
Hogy téged ugy megáldjon édesem 
Hogy tölgy lehess, melyet vihar nem ingat, —-
Atyám, a liliom nem szebb-e nála ? . . . . 
De kell, hogy tölgy légy, hajthatlan cser ; 
Erős vezér kell a magyar fejéül, 
Hogy angyaladta égi koronánk 
Sziklát diszítsen, rendületlen hőst. 
De földi trónnál többet ér az égi? 
Oh lelkem gyermekem ha tudnád, 
Hogy mennyi gond, hogy mennyi bú vegyül 
Szivünk ujjongó gyönyörérzetébe, 
Ha igy hallunk mi tégedet beszélni ! 

(Újra magához öleli csókolja. Függöny.) 
(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOS1TASOK. 
Budapest, okt. 28. Egyház és állani Magyaro:-

szágon. — 
Ha több mint formalitás és hű tükör az a levé^ 

melyet az ország vallás és közoktatásügyi ministere 
az ország biboros hgprimásához, az utóbbinak 2 lustru-
mos kormányzása alkalmából intézni szives volt, akkor 
Magyarországban egyház és állam közt ezidőszerint jó, 
sőt szivességgel teljes a viszony. Igy is, ugy is álljon 
itt ez a levél tanuságul a jövő kor számára: 

„Főmagasságu és Főtisztelendő Bibornok, Herczeg-
primás, Érsek Ur ! 

Az ország herczegprimásává és esztergomi érsekké 
történt kineveztetésének tizedik évfordulóján tisztelet-
teljesen üdvözlöm Főmagasságodat. 

Tiz év előtt szólította legkegyelmesebben Urunk 
az egyház fejének egyező akaratával Főmagasságodat 
a&ország legelső egyházfejedelmi székébe. E felelősség-
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teljes helyen Főmagasságod mindenkor az egyház ja-
váért hevülő buzgalomnak, a lángoló hazaszeretetnek 
nyújtotta felemelő példáját, jelszavához hiven, csüg-
gedetlen kitartással képviselte a magyar Sión ormán a 
béke és engesztelés szellemét, gyakorta kiapadhatatlan 
jótékonysággal a munkás szeretetnek műveit. Magas 
méltóságának súlya, bár annak terheit fogékony lelke 
kétszeresen érzi, Főmagasságod egyéniségét csak 
emelte, kiváló egyházi és hazafiúi erényei fényt vetet-
tek biborára, gyarapították a Főmagasságod által oly 
méltóan betöltött primási és az ősi esztergomi érseki 
széknek magas erkölcsi értékét a nemzeti köztudatban, 
amely meg van szokva e diszes polczon a magyar fő-
papoknak mintaképeit tisztelni. 

Főmagasságod ismételten a legünnepélyesebb al-
kalmakkor tolmácsolója volt legkegyelmesebb Urunk 
előtt a nemzet szivdobbanásának. A nemzeti közérzület 
lelkesült helyesléssel tette Főmagasságod arany szavait 
magáévá. Nem kétlem, hogy a hálás nemzeti közérzü-
let visszhangja vagyok, ha nem is oly ékesszólóan ak-
kor, amikor közpályájának 'e mai ünnepén benső kö-
szönetet mondok Főmagasságodnak az egyház, a köz-
művelődés, a jótékonyság terén kifejtett áldásos tevé-
kenységeiért azon hő kívánsággal, hog}* a Mindenható 
kegyelme még sokáig kedvezzen Főmagasságod életé-
nek és tegye gazdagon gyümölcsözővé munkásságát az 
egyház és a Trón, a magyar haza javára. 

Fogadja Főmagasságod mély tiszteletem őszinte 
nyilvánítását: Wlassies Gyula." 

Kassa. A papnevelő-intézet lelki ig az g a tóján ak jubi-
leuma. — 

Koszorús költőnk Vörösmarty azt mondá : „Nagy 
az, ki a hazát nagygyá teszi." Az eszmetársulás követ-
kezményeként elmondhatom : Tisztelt az, ki tiszteltté 
tesz egy intézményt, egy testületet. Ily tiszteletreméltó 
egyéniség egyházmegyénk nagynevű papja, Krajnyik 
Mihály cz. kanonok : ki 32 éven át mindig csak azon 
fáradozott, hogy a keze alól kikerült i f jú papi nemze-
dék megnyerje a világ becsülését. Rég megfogamzott 
már a hálás keblekben azon elhatározás, hogy a köz-
tiszteletben álló férfiúnak illő volna adózni az elisme-
rés kifejezésével nyilvánosan is; — de megtörött min-
dig az alázatos papnak szerénységén, ki feltétlenül ki-
térni akart ez ünnepélyesség megtartása elől. Végre is 
amidőn maga a főpásztor-püspök urunk is kegyelmes 
pártfogása alá vette a felvetett eszmét, meg kellett ha-
jolnia a közakarat előtt és alávetette magát, az ő csen-
des zajtalan életét kissé megzavaró ünnepélyessé-
geknek. 

Október hó 22-én a papnevelő-intézet templomá-
nak harangjai egybehivák az ünneplő közönséget, élén 
a főpásztorral : a jubiláris misére. Megható volt látni 
az ünnepeltnek régi növendékeit, megjelenve mintegy 
két harmadrészben, sokan közülök ősz fejjel. — Mily 
megilletődve kisérték régi lelkivezetőjüket Melchizedek 
oltára elé, hogy vele együtt hálát rebegjenek a vett 
jótéteményekért. Ezeknek buzgó csoportjában esedezett 
az Úrhoz a további kegyelmekért, áldását adva reánk 
és minden megtisztelőjére. A szent áldozat bemutatása 

után, remek beszédben üdvözölte püspökünk a szerény 
férfiút; kit püspökének e leereszkedő kegye a könye-
kig meghatott, úgyhogy elérzekönyülése tudatában, 
alig volt képes szavakban kifejezést nyújtani hálás 
köszönetének. De mindamellett kiemelte reszkető ajkai-
val, hogy valamint boldog emlékű elődjeinek, volt 
főpásztorainak engedelmességet igért, ugyanezt meg-
új í t ja jelenlegi főpásztora előtt és hűséges papja akar 
lenni további időkre is. A békecsók átadása nagy ha-
tással volt a jelenlevőkre. 

Az egyházi szent ténj 'kedés után egybegyűltünk 
a papnevelő éttermében meghallgatandók a további 
ünnepi részleteknek fényes és valóban sikerült elő-
adását. 

A megnyitó beszéd elhangzása után, bevezették 
az ünnepelt férfiút a pápai hymnus zengedezése mel-
lett, mely énekrészlet után Hartsár Péter cz. prépost 
és kis-szebeni esp.-plébános üdvözölte a jubilánst ; 
ugyanaz, ki ezelőtt 32 évvel, amidőn néhai Perger 
János püspök a lelkiigazgatóság súlyos, terhes, nagy 
felelőséggel járó hivatalát ünnepeltünk vállaira bizta, 
ő mint növendék, társai nevében köszöntötte hódoló 
szavaival. Köszönetet rebegett a hála és elismerés ily 
nyilvános és kitüntető megnyilatkozásáért — magát 
továbbra is, úgy a régi mint jelenlegi kedves tanítvá-
nyainak szeretetébe ajánlva. Az üdvözlő dal elzeng-
zésével, az ifjú növendékpapság nevében Kristóf Lajos 
szép szavakban adott kifejezést az iránta érzett hála-
érzelmeknek, bezárván szavait e frappans mondással : 
adja az ég, hogy szeretetet vethessél és hálát arathassál. 

E közben lehúllott a lepel ama impozáns képcso-
portozatról, melylyel adóztak volt növendékei ; amely 
művészi alkotmány, úgy a jubiláns mint a tisztelők 
köztetszését is elnyerte. Ugyanekkor adatott által a 
nevére szóló alapítvány, melyhez a főpásztor 1000 ko-
ronáján kivül volt tanítványai járultak filléreikkel. Mely 
alapítvány kamataiból, mindenkor a theol. tudományt 
elvégző if jú papok lesznek segélyezve. A fényesen 
sikerült ünnepétyességet egy 120 terítékű bankett fejezte 
be, ahol is számos felköszöntők mondattak a jubiláns 
földi és égi boldogságára. 

Ritka szerencsében részesült férfiú, könyezve 
látva téged hű és hálás tisztelőidnek csoportjában, 
megnyilatkozva e tisztelet, főpásztorod, a káptalan, szer-
zetes rendek és számos barátidnak részéről : fogadd 
tőlem szivesen e megemlékező sorokat. Papi hivatásom 
és életem sok óráiban hálatelt szívvel emlékezem meg 
nyájas intelmeidről, buzgó-példás papi életedről; de 
leginkább hálára gerjeszt ama figyelmes lelki műkö-
désed, amidőn úgy velem, mint többi társaimmal meg-
ismertetted Jézus sz. Szivének ájtatosságát. Azóta nem 
szűnsz meg ez ájtatosság terjesztésében fáradozni, be-
hoztad a papnevelőből kilépők számára az úgynevezett : 
„Novem officia amoris" ájtatosságot Jézus sz. Szive 
i ránt ; hogy künn a tettek mezején, a nehéz papi hiva-
tás lelkiismeretes viselésében, e sz. Sziv nyújtson erőt 
és oltalmat az élet sokféle veszélyei között. Jutalmaz-
zon meg téged az ég, legyen hő jutalmad azon Sziv, 
melynek imádásában oly gyakran elmerülsz és ez imá-



278 .RELIGIO. LX. évf. 1901. 

dást megkedveltetni fő óhajod a növ. papok által is. 
A zsoltáros szavaival fejezem be hő kivánatimat: 

„Longitudine dierum repleat te Deus et ostendat 
tibi salutare suum." Breth Gyula. 

Kolozsvár, okt. 23. Státusgyülés. — 
Az erdélyi római katholikus Státusgyülés ma 

délelőtt, a kegyesrendiek templomában tartott „Veni 
Sancte" után, fél 10 órakor vette kezdetét a kolozsvári 
római katholikus főgymnázium disztermében. 

Jósika Sámuel báró, világi elnök megnyitja a 
gyűlést. Majláth püspök egyházi elnököt küldöttségileg 
hívják meg a gyűlésbe, ki megjelenvén, hosszabb beszéd 
kíséretében foglalja el elnöki székét. 

A püspök ur beszéde : 
Mélyentisztelt Státusgyülés ! 

Krisztusban szeretett Papjaim és Liveim ! 
Talán még egy évben sem nyilvánították annyian 

óhajukat előttem, hogy a Státusnak tagjai akarnának 
lenni, és hogy a munkában, a melyet a hiterkölcsi és 
gazdasági felvirágoztatás terén folytat, részt venni 
óhajtanak. 

Mondhatom, hogy nehezemre esett, valahányszor 
egy ilyen óhajt a magam részéről nem találtam telje-
síthetőnek, mert féltem, hogy hatáskörömet túllépem, 
a mit a mi szervezeti szabályaink elém szabnak. S épen 
azért nagyon örvendenék, hogy ha ezen Státusgyülés 
folyamán a Státusgyülés kebelében is valaki nekem 
utat, módot nyújtana, hogy a szervezeti szabályokon 
belül minél többen érvényesíthessék ezen jogukat és 
teljesíthessék ezen kötelességüket. 

Megvallom, hogy örvendeztem ezen jelenségen s 
miért? Mert ebben a biztató jelét láttam annak, hogy 
erdélyi szeretett híveink és különösen a világi hivek 
érzik a felelősség súlyát, a mely rájuk nehezedik, ére-
zik azt, hogy megkívánják a jelen időknek minden 
tekintetben komoly és talán nem egy tetkintetben 
veszedelemmel fenyegető jelenségei minden egyes 
embernek a közremunkálását. Ma, Capistran Szt. Já-
nosnak ünnepén, eszembe jutott , hogy azok, a kik 
püspökükkel egyetemben és egyetértve és annak veze-
tése alatt a katholikus érdekekért és annak szolgála-
tára, előmozdításáért sikra szállani kívánnak: valóban 
keresztes hadjáratot akarnak folytatni. 

Es mi ellen ? A modern hitetlenség ellen. Krisztus 
zászlója alatt akarnak sorakozni, melyet az ő szerény 
apostola tart ez időszerint elég méltatlanul kezében, 
de mindenki részt akar venni a munkában, hitvallást 
akarnak tenni, küzdeni azon veszedelmek ellen, melyek 
szegény katholikus népünket és különösen itt Erdély-
ben székely népünket minden téren, de különösen az 
anyagi elszegényedés terén is fenyegetik. (Igaz ! 
Ugy van !) 

Engedjék meg ezen alkalommal szivem mélyé-
ből üdvözölni az én munkatársaimat, az én kedves 
papjaimat és híveimet, a kiket mindig oly örömmel 
látok magam körül sorakozni, midőn évenként össze-
gyűlnek itt, hogy egy évi munkálkodásról beszámol-
junk és a jövőre a teendők iránt megállapodjunk. Mi-
dőn itt eszmecserét folytatunk, indítványok hangzanak 

fel, mindannyinak csak egy a czélja: felvirágoztatni 
ezt a mi keresztény kath. Anyaszentegyházunkat itt 
Erdélyben ; felvirágoztatni a hitéletet minden egyes 
ember szivében az ő földi és földöntúli életének bol-
dogságára ; szolgálni a mi jó népünknek mindennemű 
érdekeit különösen a hitvallásos nevelés terén. Üdvöz-
löm Önöket és a Státusgyülést az Ur Jézus Krisztus 
szent nevében és szeretetében ezúttal is megnyitott-
nak nyilvánítom. (Élénk éljenzés.) 

Szamosi János egyetemi tanár indítványára XIII . 
Leo pápához a következő üdvözlő sürgönyt küldötték : 

Az erdélyi egyházmegye hivei, ugy egyháziak, 
mint világiak, a kiket összehívtam, hogy ezen egyház-
megye gazdasági és iskolai ügyei felől tanácskozzanak, 
megemlékezve arról, hogy csakis az Isten segítségével 
lehet bármely ügyet az óhajtott eredményre juttatni, 
mindenekelőtt a Szent Lelket hivták segítségül, aztán 
pedig, hogy az anyaszentegyház főpapja iránt egy ér-
telemmel és érzelemmel táplált hódolatuknak kifejezést 
adjanak, minden jót és boldogságot kívánva járulnak 
ő Szentsége dicső trónjához, kérvén, hogy ő Szentsége 
rájuk és törekvéseikre apostoli áldását adni kegyes-
kedjék. 

Ö Szentsége válasza igy szól : 
„Roma 23. Oct. 4. s. 

Msgr. Gustavo Majláth vescovo di Transsylvania 
Kolozsvár (Ungheria). 

Fausta vota et devotionis sensa Amplitudinis Tuae 
nec non sacerdotum et fidelium qui una tecum istuc 
convenerunt summopere accepta habiát Beatissimus Pater, 
qui gratias agens vobis vestrisque coeptis petitam 
apostolicam benedictionem amantissime impertitur. 

Card. Rampolla 
A Státusgyülésre meghivatott 207 képviselő, 69 

egyházi és 138 világi. Megjelent összesen 112 képvi-
selő, 47 egyházi és 65 világi. 

Róma, okt. 24. A szent atya egészségéről — e na-
pokban nyugtalanító hirek kezdtek forgalomba jönni. 
Semmi alapja az egész híresztelésnek. A szent atya 
testileg egészséges, lelkileg pedig oly friss és üde, 
akárcsak mint egy ifjú vagy angyal. Nagy örömmel 
készített az ugentei püspök kérelmére latin epigram-
mot egy jubileumi emlékkereszt számára, mely az isteni 
Megváltónak a keresztény czivilizáczió bevégzett 20 
százada alkalmából mond hálát és mutat be hódolatot. 
Ö szentsége minden legcsekélyebb ügy iránt érdeklő-
dik, ugy mint eddig mindig tette. Például néhány nap 
előtt egy latin levelet terjesztettek elé aláírás végett. 
Elolvasta, s mivel egy fordulat, nagy csekélység, nem 
tetszett neki, mint kiváló latin nyelvmester utasítást 
és magyarázatokat adott az illető irónak, hogy a kifo-
gásolt helyet azonnal kijavítsa. A Vatikán óriás egy-
házi kormányzásában nem fordúl elő semmi, a miről a 
pápa ne tudna, a mihez ő beleegyezését előzetesen ne 
adta volna meg. Mindez, gondolom elégséges annak 
feltüntetésére, hogy szentséges atyánk, hála az isteni 
Gondviselésnek, 90 éves kora mellett ép és egészséges. 



II. Félév. '20. sz. RELIGIO. 279 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A magyarországi szentségi társulatok az országos 

magyar Cecília-egyesülettel f. év november 4 —7-ig Buda-
pesten Eucharisztikus kongresszust tartanak a követ-
kező programmal : 

Előzetes fontos tájékozó. 
1. Az országos eucharisztikus kongresszus elnöke : 

Mélt. MajUtli Gusztáv Károly gróf, erdélyi püspök. 
2. Az eucharisztikus kongresszus a Budapesti 

Kath. Kör (IV., Molnár-utcza 11.) nagytermében tartja 
gyűléseit, a templomi ünnepségeket pedig a kath. nagy-
gyűléssel együttesen, a belvárosi főplébánia-templomban. 

3. Az euch, kongresszus a katholikus nagygyű-
léssel és Cecilia-egyesülettel kapcsolatban áll ; a tagok 
kölcsönösen jésztvehetnek a gyűléseken, tagsági dijat 
csak egyszer fizetnek ; az ismerkedési, étkezési és disz-
bankettet együtt tartják. (A katholikus nagygyűlés 
megnyitó, ünnepi, befejező és minden nyilvános üléseit 
a székesfővárosi vigadó nagytermében tartja.) 

4. A kongresszus szónokai csak szabad előadáso-
kat (15—20 perczig) tartanak. 

5. Kérve kérjük a kath. nagygyűlés és az euch, 
kongresszus tagjait, valamint általában a híveket, hogy 
szerdán (november 6-án) szent gyónásukat, csütörtökön 
(november 7-én, lehetőleg a belvárosban 8 órakor) 
szent áldozásukat minél többen végezzék és főleg a 
szerda délutáni szentségimádó hódolati ájtatosságokban 
és az eucharisztikus körmenetben résztvegyenek. 

a) A férfi és női szerzetesházakat ós nevelőinté-
zeteket, a társadalmi, tudományi és irodalmi, jótékony-
sági és hitbuzgalmi egyesületeket kérjük, hogy az euch, 
körmeneten testületileg és a mennyiben lehetséges, fák-
lyákkal vagy gyertyákkal és zászlók alatt jelenje-
nek meg. 

Hogy a sorrendet idejekorán összeállíthassuk, 
kérjük, hogy a bejelentéseket a körmenetre legalább is 
nov. hó 4-ig (hétfőig) a Budapesti Központi Oltáregye-
sület igazgatóságához (I., királyi várplebánia) intézni 
szíveskedjenek. 

b) A székesfővárosi háziurakat és lakókat, kiknek 
lakása előtt a körmenet utja elvezet, kérjük, hogy a 
körmenet idejére házaikat és lakásaik ablakait lehető-
leg földíszíteni, föllobogózni és kivilágítani szívesek 
legyenek, annál is inkább, mert a körmenetnek nem 
csak eucharisztikus, hanem egyúttal országos jelentő-
sége van. 

c) A ft. papság a szerdai eucharisztikus ájtatos-
ságon és körmeneten karingben és gyertyával, a vilá-
giak lehetőleg díszruhában és a kongresszusi jelvényt 
föltüzve jellenjenek meg. 

d) A körmenet magasztosságát nagyban emelné, 
ha a szomszédos községekből a hivek, ugy mint tavai 
is történt, proczessiókban jönnének a körmenetre. 

Gyertyákat a rendes üzleti helyiségeken kivül, a 
Katholikus Kör titkári hivatalában is lehet jutányos 
áron beszerezni. 

6. Jegyeket a Kath. Kör. titkári hivatalában (Mol-
nár-u. 11.) lehet váltani. Ugyanott igen diszes jelvé-
nyek is kaphatók. 

7. A templomi és a körmeneti ájtatosságokon 
minden hivő résztvehet. 

8. Kedvezőtlen idö esetén a körmeneti ájtatosság 
a belvárosi főplebánia-templomban lesz megtartva-

9. A híveket az Ur nevében kérjük, hogy a kör-
meneti és a templomi ájtatosságokon minden rendza-
varástól és tolakodástól tartózkodni szívesek legyenek. 

II. 
A gyűlések és egyéb ünnepségek. 

Az eucharisztikus kongresszus november hó 4-ikétől 
7-ikéig tart. 

November 4-én (hétfőn.) 
Este 8 órakor ismerkedési estély a székesfővárosi 

vigadó éttermében. 
November 5-én (kedden.) 

Délelőtt 9 órakor Veni Sancte és szentmise a bel-
városi főplebánia-templomban. Mondja: dr Császka 
György kalocsai érsek. A szentmise alatt a józsefvá-
rosi plébániai és a szent Sziv-templom énekkara elő-
adja Filke Miksa „Missa in honorem B. M. Virginis" 
miséjét zenekisérettel, beleszőve a napi szentmise vál-
tozó részeit choraliter. 

Szentmise után a kath. nagygyűlés első nyilvános 
ülése (a Vigadóban.) 

Délután x f ß órakor Szentséglátogatás a papság 
részéről az Angolkisasszonyok váczi-utczai templomá-
ban. Vesperae et completorium privatim elmondva. 

Délután 3 órakor. A papság számára eucharistikus 
értekezlet a Katholikus Kör nagytermében (IV., Molnár-
utcza 11. szám.) Ezen értekezleten csakis papok vehetnek 
részt. A főtisztelendő papságot általában, de főleg a szent-
ségi társulatok (a P. A. és az Oltár-egyesületek) és a 
Czeczilia-egyesület igazgazgatóit és tagjait kérve-
kéijük, hogy ezen értekezletre minél számosabban je-
lenjenek meg, mert az értekezleten fölötte fontos eucha-
risztikus kérdések, indítványok és eucharisztikus tár-
sulati ügyek lesznek tárgj'alva. Indítványokat röviden 
körvonalozva, az értekezlet előtt írásban is be lehet 
jelenteni az országos igazgatónál. Ezen az értekezleten 
világi hivek nem vehetnek részt. A hetyszinén esetleg 
külön programm. 

Este Y,6 órakor egyházzenei hangverseny a józsef-
városi plebánia-templomban. 

November 6-án (Szerdán.) 
Egyúttal a budapesti központi Oltár-egyesület alapítá-
sának (1859. nov. 6.) évfordulója kilencznapos ájtatos-
sággal (ezen napot és csütörtököt kivéve az Angol-

kisasszonyok templomában). 
Délelőtt y.;9 órakor ünnepies szentséges mise a 

belvárosi főplebánia-templomban. A szentmisét grór 
Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök ur, az eucharisz-
tikus kongresszus elnöke mondja. A szentmise alatt 
előadásra kerü l ; Greit : „Ecce Sacerdosa" rézfúvó ze-
nekar kísérettel. Továbbá Szautner Zsigmond: D-dur 
„Missa Solemnise". Betétül : Gradualéra : Mozart : „Ave 
Verum"-ja. Offertoriumra: Cherubini: „0 Salutaris"-a. 

Ezután az orsz. eucharisztikus kongresszus nyil-
vános gyűlése a Kath. Kör dísztermében. 

Délután 4 órakor (a belvárosi főplebánia-temp-
lomban) hódolati ünnepség a legfölségesebb Oltáriszent-
ség előtt: Litánia, szentségkitétel, szentbeszéd, ünne-
pies eucharisztikus körmenet a belvárosi templomból a 
kegyesrendiek háza előtt a régi Városháztéren, Kigyó-
utczán, esetleg az uj Eskü-uton át a Ferencziek-terére 
innen az Egyetem-utczán, az Egye+em-téren, a Pap-
növelde-utczán, Borz-utczán, a régi Lipót-, most Váczi-
utczán, Irányi-utczán át vissza a plebánia-templomba. 

A körmenetre fél 4 órára az oltáregyesületi tagok 
és női társulatok és intézetek az Angolkisasszonyok 
templomában és kolostorában és a Lipót-utczában, a 
kath. nagygyűlés tagjai a Kath. Körben és a Molnár-
utczáloan, a legény- és egyéb ifjúsági egyesületek a régi 
Városháztéren, a papság és magánosok a belvárosi 
főplebánia-templomban gyülekeznek és haranggal adott 
jelre a következő sorrendben indulnak : Elől a legény-
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egyesületek, a katli. nagygyűlés tagjai, az oltár- és női-
társulatok, a papság, a legszentebb Oltáriszentséget 
vivő püspök úr, végül a hivek. 

A körmenet után és másnap reggel a hívek szent 
gyónásukat végezhetik a következő templomokban : 

1. Jézus Szive-templomban (VIII., József-utcza). 
2. A Angolkisasszonyok templomában (IV., Váczi-

utcza). 
3. A szentferenczrendi atyák templomában. 
4. A belvárosi főplebánia-templomban. 
5. A szervita-atyák templomában. 

November 7-én (csütörtökön). 
Reggel 8 órakor szentmise és együttes szent áldo-

zás a belvárosi főplebánia-templomban. A szentmisét 
mélt. gróf Csdky Károly, váczi megyés püspök úr 
mondja és a híveket a szent áldozásban is őméltósága 
részesíti, a szentmise alatt a józsefvárosi plebánia-tem-
plom énekkara Haller Mihály „Missa Quintadecima" 
miséjét adja elő orgonakisérettel és a „Te Deum'-'-ot 
choraliter. 

A szentmise után a kath. nagygyűlés záró gyűlése. 
Délben díszebéd a Vigadó éttermében (Egy terí-

ték ára 4 korona, előleges jelentkezés szükséges.) 
Délután l/.ß órakor az országos magyar Ceczilia-

egyesület ülése a központi papnevelő dísztermében. 
Este 1/.ß órakor egyházzenei hangverseny a szent 

Sziv-templomban. 
Az Oltár-egyesület kilencznapos ájtatosságait foly-

tatólag az Angolkisasszonyok templomában fogja no-
vember 14-ig bezárólag megtartani, még pedig novem-
ber 8-ától (péntektől) kezdve naponkint reggel 8 óra-
kor szentséges szentmise lesz és szent áldozás, este 6 
órakor szentségkitétel szentbeszéd és litánia. 

Nov. 14-én reggel 8 órakor szentmise, közös szent 
áldozás, mely után a Te Deummal a kilenczed véget ér. 

Az eucharisztikus előadások külön sorrendje. 
November 5-én (kedden) délután. 

Az országos eucharisztikus papi értekezletre külön 
programm a helyszínen. 

November 6-án {szerdán) délelőtt. 
Nyilvános előadások a kongresszus összes egyházi és 

világi tagjai részére. 
1. Elnöki megnyitó-beszéd, mondja mélt. Majláth 

Gusztáv gróf, erdélyi püpök úr. 
2. Az alelnökök és jegyzők kijelölése. 
3. Üdvözletek és táviratok. 
4. Előadások. 
a) A legfölségesebb Oltáriszentség hittani szem-

pontból. Előadó Tomcsányi Lajos, Jézus társaságának 
tagja. 

b) A legfölségesebb Oltáriszentség erkölcstani 
szempontból. Előadó dr Prohászka Ottokár esztergomi 
papnevelő;-intézeti lelkiigazgató. 

c) Építsünk az „Orök-Imádásnak" templomot 
Budapesten! Előadó Soős István, a karmelitarend buda-
pesti házának főnöke. 

d) Az egyházi kellékekről gyakorlati szempontból. 
Előadó Mohi Adolf loretomi plébános. 

e) A szentmiseáldozat és a papi zsolozsma. Elő-
adó dr Bunaala János, az országos magyar Cecilia-
egyesület igazgatója. 

f ) Az Oltáriszentség irodalma. Előadó dr Zubriczky 
Aladár főreáliskolai hittanár. 

Záróbeszéd. 
AIdassék vég nélkül és dicsőíttessék 
A legfölségesebb Oltári szent séy ! 

VEGYESEK. 
— A szeretet és lisztelet Vaszary Kolos bibornok 

hgprimás és Császka György kalocsai érsek urak legk. 
kinevezésének 10-ik évfordulóját jelentős ünneppé 
avatta f. hó 27-én. Mindakét főpap egész csöndben, egy-
szerű lefolyással óhajtotta ezt a napot megszentelni. A 
közvélemény másképp döntött. S a jóság, kegyesség, 
szelídség nem térhetett ki az ünneplés elől, melylyel a 
szeretet és tisztelet mind a két főpásztort körülvette. 

— Egyházi személyzetiek. Fejérvári József dr 
veszprémi apátkanonokot a pápa praelatussá nevezte 
ki. Pintér Károly aranyosmaróti esperes-plebános czim. 
apátságot kapott b. Mariae de Iváncz. Dr Dudek János 
nyitrai theol. tanár kis-szemináriumi rektorrá nevezte-
tett ki. A rozsnyói egyházmegyében Bidilla József eU 
nyerte a sőregi plébániát, Boroviczény Nándor drloson-
czi káplán a hitoktatással bízatott meg, Mihalovics 
Gyula kápláni minőségben Losonczra küldetett. — A 
nyitrai egyházmegyében gróf Batthyány Vilmos kanonok 
eddig viselt püspöki magántitkári állásától fölmente-
tett. Dr Puchovszky Bálint, szentszéki jegyző és püs-
pöki szertartó, kineveztetett egyházmegyei levéltá-
rossá, Ochaba Pál zay-ugróczi segéd-lelkész pedig 
egyházmegyei iktatóvá és aktuáriussá. Kaszala János 
dubnici káplán theologiai tanár lett a nagyobb papne-
velő intézetben ; Bezák István bélapatakai káplán 
kineveztetett a kisebb papnevelő-intézet lelkiigazgató-
jává és a felsőbb leányiskola hittanárává. Plébániai 
javadalmat nyer t : Czeizel Antal, nyitrai káplán, a püs-
pöki kegyurasághoz tartozó Kosztolna-Miticet. Segéd-
lelkészi minőségben kölcsönösen áthelyeztettek: Csere-
nyey István Nagy-Chlivényből harmadik káplánnak 
Nyitrára, Horváth Géza Liszáról Nagy-Chlivénybe, Kolos 
Károly Bossáczáról Zay-Ugróczra, Micskő István Kosz-
tolna-Miticzről Trencsén-Makóra, Krautmann István 
Turzófaluról Csaczára, Hatala József kegyesrendi áldo-
zópap Dubniczra, Sztolárik István Csaczáról Viszokára, 
Bauer Venczel Szkaliteről Turzófalura, Buday József 
Roszináról Bossáczára, Benyács István Rakováról Rozi-
nára, Missik Károly Trencsén-Makóról Szkalitere és 
Schmid Géza Csernére. 

— Uj theologiai tanulmányi-rend. Storck bam-
bergi érsek papnevelő intézetének theologiai tan-
folyama számára uj tanulmányi rendet adott ki, mely 
a jelen iskolai év elején ideiglenesen lépett életbe. És 
a mienk ? A mienk . . . 

— A franczia szerzetes-üldözés halottja. Luzern-
bői jelenti f. hó 24-érői egy távirat, hogy ott a szeplő-
telen fogantatásról nevezett lourdesi nővérek főnök-
nője, ki szerzetének hazát és menedéket keresett, 
régi bajának gond és keserűség által okozott fokozó-
dása következtében meghalt. Szabadkőműves humani-
tás és czivilizáczió ! 

— Két protestáns lelkész megtérése. Londonból 
irják az „Augsb. Postz.u-nak okt. 24-i kelettel, hogy 
néhány hét előtt hosszú buzgó tanulás és imádkozás 
után ismét két protestáns lelkész tért vissza a kath. 
egyház kebelébe, u. m. rev. Mac Royds, habár atyja 
örökségből való kitagadással sújtotta, és rev. John 
Charleson. Az előbbi az angol episcopalis állami egy-
ház, az utóbbi a skót presbyterialis állami egyház 
tagja volt. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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O E E M V S P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
L E O N E . 

Világszemle. 
I I I . 

A németországi kathol ikusok ere jének 
alapjáról szólni nehéz is, könnyű is, a hogy 
vesszük. Nehéz ez a dolog, mer t Németország-
tör téne tébe igen mélyen kell belenyúlni, hogy 
a német kathol ikusok erejét egész nagyságá-
ban kidomborí thassuk. Könnyűnek mondha tó 
ez a dolog mégis a b b a n a tek in te tben , m e r t 
a német kathol ikusok ereje oly sok té ren és 
annyiféle a lakban nyi la tkozik meg, hogy az 
erő sokféle jeleinek ú t m u t a t á s a mel le t t lehe-
te t len magához az erőnek forrásához, az erő-
nek legmélyebb alapjához némi csekély gon-
dolkodással fel nem jutni . 

Különösnek látszik első pi l lanat r a a dolog1, 
ele úgy v a n : a mi a f ranczia kathol ikusok 
módnélküli mostani polit ikai gyengeségének a 
megalapí tója volt, annak épp az ellenkezője 
vetet te meg a németországi kathol ikusok poli-
tikai nagy erejének alapjai t . 

Mindakét országban az u. n. saecularisatio 
t e t t e tönkre azt, a mit a ka th . egyház sok 
száz éven át, F rancz iaországban körülbe-
lül 1200, Németországban 1000 éven á t épí-
te t t . Csakhogy különféle mó-don. Az u. n. 

saecularisatio, vagyis az ál lami ha ta lom-
nak az egyház ellen viselt rabló t áma-
dása F rancz iao r szágban az egyháza t min t m á r 
meghol t tes te t , min t hul lá t t a l á l t a a földön 
heverve s min t i lyent fosz to t t a ki, e ladva 
mindent , a mi t az egyháztól elrabolt , egyesek-
nek s elnyelve az elharácsol t vagyonból be jö t t 
összeget mindenestől . Németo r szágban az u. n. 
saecularisat io vagyis a németország i á l l amoknak 
és á l l amocskáknak rabló had j a ra t a az egyház 
ellen, ellenkezőleg, a németország i egyházon 
min t élő lényen h a j t o t t a végre a re t t ene tes vér-
eresztés m ű t é t é t s a mi t elrabolt mind meg ta r -
t o t t a fejedelmi r agadmánynak . Francziaország-
ban az elrabolt vagyon pénzzé vá l toz t a t t a e l t űn t 
az ál lami financziák feneket len zsebe révén. 
Németor szágban az elrabolt vagyon mér t fö ldek, 
lakosok és jövedelmek százezrei és millióiban 
k imu ta tva á l landóan ot t á l l tak és ál lnak mos t 
is szakada t lanu l a kifosztot t kathol ikusok sze-
mei előtt. 1) F rancz iaországban az elrabolt 

') Megjegyzendő, liogy a német államok vagyis 
fejedelmek az elrabolt egyházi vagyont „kárpótlás" ezi-
mén kapták azért, a mit a rabló franczia állammal 
szemben elvesztettek. Hogy mily bőkezűen kárpótolták 
magukat a német, többnyire prot. fejedelmek, államok és 
államocskák a katholikus vagyonból, mutat ja a követ-
kező statisztikai összeállítás: „Poroszország elvesztett 
48 • mértföldet, 127,000 lakossal és 1,400,000 írt jöve-
delemmel, ezért szerzett magának kárpótlásul 235 l/á 
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egyházi erőforrás úgyszólván nyomtalanul el-
tűnt . Németországban, a mit az egyháztól 
elraboltak, mer t az állami hata lmak kezében 
megvan, szakadatlanul visszakiált jogszerű 
urához s nem engedi elfeledni a katholikusok-
nak soha a megtör tént és jóvá nem te t t jog-
tiprást. Francziaországban az elrabolt egyházi 
vagyon helyébe „kárpótlás" diszes czimén 
állami dotácziót élvez az egyház, a régi 
katholikus iskolarendszer helyett pedig életbe 
lépett az „Université," vagyis a franczia álla-
mi közoktatás nemzetinek nevezett , gazdagon 
dotál t rendszere. Szóval : a saecularisatió 
Németországban a katholikusokat a rabló állami 
hata lmakkal szemben fellármázta, Franczia-
országban a „ Concordatum"-ban nyúj to t t dotá-
czióval és az azon kivül emelt fényes nemzeti 
közoktatással — — elaltatta. 

íme i t t rejlik a franczia és a németországi 
katliolikusok mai ellentétes helyzetének leg-
mélyebb közvetetten oka. 

A saecularisatió u tán megindult mindakét 
országban a katliolikusok ujjászervezkedése. 

De más és más uton, más és más mód-
szerek szerint. Természetes tehát , hogy a két 
országban az eredmény is más lett. A franczia 
papság, habár már a Concordatumot csináló 
Napoleon maga is megcsal ta őt, bizott a Con-
cordatum erejében, bizott a valaha „christia-
nissimus" czimet érdemelt franczia állami ha-
ta lom loyalitásába s gloiejába, és belenyugo-
dot t az állami dotáczió, e koldusbér kiutalvá-

mértft, 558,000 lakossal és 3,800,000 ft jövedelem-
mel, Bajorország elvesztett 255 [H mft,-800,000 lakos-
sal, 5 millió frt jövedelemmel, kárpótlást nyert az egy-
házi vagyonból 290 • mft, 800,000 lakossal, 6 millió-
nál több jövedelemmel, Württemberg 7 Q mf., 80,000 
lakosért és 336,000 fr t veszteségért kapott az egyházi 
vagyonból 29 • mft, 110,000 lakost, 700,000 frt jöve-
delmet, Baden 8 • mfért, 25,000 lakosért, 240,000 írtért 
kapott az egyházi vagyonból 593/i0 • mft, 237,000 
lakost, 1V2 millió fr t jövedelmet, Hessen-Barmstadt 13 

mfért, 46,000 lakosért, 390.000 frért kapott az egy-
házi vagyonból 951/2 • mfdet 124,000 lakost, 753,000 
f r t jövedelmet, Hessen-Kassel 3/i • mfért, 2300 lakos-
ért, 30,000 frtért kapott az egyházi vagyonból 4 l/2 • 
mft, 13,000 lakost, 60,000 frt jövedelmet s ráadásul 
még választó fejedelemséget is. Summa summarum, 
mondja Hergenröther : „A Rajna mindakét partján 
a német egyház, valaha a keresztenység leggazdagabb 
egyháza, elvesztett 1719 • mértföldet, 3 milliónál több 
lakossal, és 21 millió írtnál több jövedelemmel (nem 
számítva a zárdákat." (Kirchengesch. 3. k. 773. 1.) 

nyozásába, nem követelve soha, például, az 
elrabolt egyházi vagyonnak aequivalens tőké-
sítését, alapítványozását, vagyis a maga füg-
getlenítését az állami hatalomtól. 

A német papság jobbjai tudták, hogy ki-
nek és miféle érdekeknek kezébe kerültek az 
egyháznak százados munkával összeállított 
erőforrásai s az ellenséges protestáns és jo-
sephinistikus állami hata lmakkal szemben 
azonnal megindítot ták a bizalmatlanság leg-
messzebb menő akczióját. Segítette, — ez ke-
vés, — kényszerítette a német papság jobbjai t 
és az öntudat ra ébredezett német katholikus-
ságot az egyéni katholikus erők mennél tel-
jesebb s egyre szélesebb körökre terjedő kifej-
lesztésére a különféle német államoknak hihe-
tet len sokféle alakban jelentkezett bosszantó 
vexatiója. Bajorország például a saecularisati-
óval kapcsolatosan rohanva sietett kiadni a 
protestant izmusnak a szabadságlevelet, hogy 
kéii}^e-kedve szerint eláraszthatj a az országot ; 
ellenben a katholikus lakosság jogaival szem-
ben a „felvilágosult" Montgelas minister oly 
szemtelenül bánt el minden téren, hogy csoda 
lia lázadás nem következet t be. Például, mi-
kor a saecularisált würzburgi püspökségtől 
elrabolt würzburgi egyetemet a bajor állam 
birtokába vette, első lépése az volt, hogy az 
ottani"theologiai karba, a mely természetesen 
katholikus volt, habár protestáns hallgató egy 
szál sem mutatkozott , 1803-ban meghívott két 
protestáns theologust, Paulus t és Fuchsot, 
1804-ben pedig ráadásul Rostockból Martinit 
és Jenából Niethamert, azzal a rendeltetéssel, 
hogy ez a négy protestáns theologus a katho-
likus theologus tanárokkal együtt egy testüle-
tet alkossanak, az u. n. „Section der Gottes-
gelehrtheit"-ot. A katholikus növendékpapokat 
irja Hergenröther ,2) a fejedelmi trónjától meg-
fosztott ligpüspöknek Fechenbach György Ká-
rolynak szemelát tára és t i l takozása ellenére 
kényszeri tet ték a meghívott uj (prot.) tudósok 
előadásainak hallgatására. 

És ez a vérlázító eset nem volt ám elszi-
getelt, muló tünemén}\ A német katholicziz-
mus teste ezer seb közöl mindennap úgyszól-
ván száz sebből vérzett . A püspöki székeket 
nem töl töt ték be, a káptalanok kezdtek ki-
halni. „Percute pastoreni, et dispergetur grex." 

2) I. k. 774. 1. 

3ÉÉÜÍ 



II. Félév. '20. sz. RELIGIO. 283 

Az alsó papság fej nélkül maradván , b izonyára 
még nagyobb szédülésnek esett volna áldoza-
tul, min t a mi lyenben őt a X I X . század eleje 
ta lá l ta , hogyha nem ta lá lkoz tak volna körében 
férfiak („ein B u n d von Männern ,") 3 ) kik Róma, 
az igaz hit forrása felé nem ford í to t ták volna 
a német kathol ikusok törekvését . S R ó m a csak-
ugyan segí tet t r a j tuk , Concorda tumokka l szer-
vezte a püspökségeket s ez ál tal szilárd kö-
zéppon toka t ál l í tot t fel a ka th . hi té let számára . 
A kölni eset 1887-ben, mely az érsek bör tönbe 
liurczolásával végződöt t , végre be te tőz te a 
németországi kathol ikusok észretér i tésének 
hosszú iskoláját . A kathol ikusok egész Német-
országban, — nem, — az egész világon han-
gosan fe lkiá l tot tak, hogy Németor szágban a 
kathol ikusok részéről vége a bizalom és meg-
nyugvás minden lehe tőségének; a n é m e t ka-
thol ikusoknak minden t é ren m a g u k n a k kell 
gondoskodni b iz tonságukról s e rősbödésüknek 
feltételeiről. A kath . res tauráczió fá ján t e h á t 
uj ha j tások tör tek elő, s fe lcseperedet t és las-
sankint a mindenható Bismarck ere jé t is lefogó 
óriássá növekede t t a németországi kathol ikusok 
gyülésezése, saj tója , egyesület i élete és p á r j á t 
r i tkí tó országos polit ikai összetar tása , mely 
minden tek in te tben úgyszólván min taszerűnek 
vál t be az egész kathol ikus világ szeme előtt . 

Mi t ehá t t u l a jdonképpen a németország i 
kathol ikusok erejének az alapja? 

Ok maguk, az ő, nagy megpróbá l ta táson 
keresztül men t lii thűségök. 

Az, hogy ők minden időben nyi tva ta r -
to t t ák és t a r t j á k szemöket és oly szerencsések 
levén, hogy szakada t lan vexat ióval kénytele-
nek szemben állni, n e m mula sz to t t ak és nem 
mulasz tanak el soha egy a lka lmat se ka th . 
val lásunk és anyaszentegyházunk védelmére s 
a maguk egyéni, t á r sada lmi és poli t ikai meg-
erősítésére. 

Föl té t lenül nem hinni az egyház ellensé-
geinek : ez a németországi ka thol ikus közszel-
lem bölcseletének rövid foglalat ja . Nem engedni 
semmiben: ez — erejöknek állandó tápláléka. 

3) Hergenrőther, i. h. 786. 1. 

Pannonhalma 
alapításának 900 éves 

fordulójára. 
— Dramatizált költemény 3 képben. Irta Havacli 

Barnabás. — 
(Vége.) 

III. kép. 
Pannonhalmán. A kolostor irószobája. 

(A kolostor irószobája. Radia kódexeket forgat. Több tes tvér 
pulpi tuson másol. Az egyik egy Madonna-képen fest. Jobbra 
balra, hátul is kijárat. A szin mögött egy ideig iskolás-fiuk 
mondják a Hiszekegyet. — István, Gyula, Henrik, Mór belépnek 
a testvérek némán, mély meghajlással üdvözlik őket. Henrik ke-
zének intésével elküld egy testvért , hogy az iskolásfiukat el-

csöndesítse.) 

István. Csak folytassátok dolgotok tovább ! 
Mi nem azért jövénk, hogy megzavarjunk, 
Csak látni vágytam, hogy ti is mi szépet ' 
Műveltek itten szép hazánk javára. — 
A tudomány s a szépművészetek — 
Két szárnya ez a hitnek ég felé ; 
S hogy itt a földön is már boldoguljunk, 
Szükséges az az egyeseknek is 
Csak épen ugy, miként a tarka köznek. 
A tudomány a kétkedéses észről, 
Művészetünk a tépelődő szivről 
Oszlatja el a gondok fellegét, 
Es gyúj t világot, fényest, csillogót 
Felóltetőt, ujult erőt adót. 
Ti nem perez javára fáradoztok ; 
Mert a mi eszme, nem a perez szülöttje, 
A pereznek hát halottja sem lehet. 
A könyv, melyet lemásolsz, elveszik tán, 
De nem az eszme, a mi benne ól : 
Képedről elkopik a szin, a máz, 
Az élet, a melyet reá leheltél, 
Az nem veszik, — az élet az örök. — 
A tudomány a köz eszmélkedése, 
S az alkotó, a szépművészetek 
A nemzeteknek szive-dobogása, 
Halott az ember, kit agyában eszme, 
Szivében érzelem tüze nem éltet, — 
Elvész a nép is, hogyha nincs tudása, 
Elhal a nép, ha nincs művészete. — 
De mit beszélek erről ón tinéktek ! 
Tibennetek nagy eszme lángja ég, 
Tibennetek az élet telje árad. 
Nem sirhalom tinéktek a kolostor, 
Virágos ház az ég viráginak, 
Mint télikert a forró délszakok 
Izzó szinü, kényes viráginak. — 
Hová kerül e szép Madonna-kép? 

Badla. Gyula vezér kivánta, néki lesz. 
Gyula. JVhramba szántam az oltár fölé, 

Öreg koromban most előtte vágyom 
Siratni éltem annyi bűneit, 
Hogy vak valék, hogy őt nem ösmerém. 
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István. Oh ! a Nagyasszony mindenkor segít. 
Ha majd vihar tombol felette zúgva, 
Hazánkat is majd ő védelmezi. 
S az én könyvem mikorra készül el ? 

Radia. Már az utolsó oldal is telik (mutatja) 
Alig hiányzik már egy kurta sor. 

István. Szép. Im hazánk legfőbb törvénye lesz ez. 
Bölcsebbre, jobbra nála hol találni, 
Hisz ez az Isten üzenetje hozzánk. 
Amig honunknak ez leszen alapja, 
Szilárdan áll meg, és daczolva áll, 
Bárhogy üvöltsön is körül az orkán. 
Ez evangeljomot az Isten adta, 
Hogy ez legyen itt életünk szabálya. 
A nagy napon majd e szerint itél. 

Radia. Es a kereszt is szinte készen áll már. 
István. A mit Cassino templomába szántam ? 
Radia. Az, jó király. 
István. (Körültekint.) Hadd látom! 

(Henrik int egy testvérnek, aki jobbra elmegy s visza jön egy-
más testvérrel, ki a keresztet hozza.) 

Ugy ? Ez az ? 
Henrik. Ez az, királyom. 
István. Szép. Remek, barátom. 

Henrik. Alján emitt még egy két drágakő 
H i á n y z i k . (A testvér mutogat ja helyét.) 

Vérpiros rubin lesz ott. 
Gyula. Mint hogyha vére folyt le volna rá. 

Henrik. Aztán nagyúr, faragnak most egy oltárt, 
Márványkövekből róva együvé. 
Szép munka lesz nagyon, remek, művészi. 

István. Majd megtekintem. 
Gyula. Hát azt hol csinálják? 

Henrik. Szomszédban itt, szobrászaink 
S az ötvösök ott végzik dolgaik. 

Henrik. Emitt királyom a ravazdi templom, 
Lásd im ilyenre tervezi Kemencs. 

István. Kedves, csinos kis templom lesz belőle. 
Henrik. Es láthatók még tervek sok mindenfelé. 

Esztergom is, Fehérvár és sok más 
Egyéb hires hely tőlünk várja díszét, 
Hogy Istenünknek fényes dómjaikban 
Pompába', fényben áldozhassanak. 

István. Jövet az iskolásfiuk zaját 
Hallottam ; most miért nem hallani ? 
Az iskolának tán már vége van? 

Henrik. Bocsáss meg, én kívántam így, királyom, 
Hogy mig te itt vagy, csöndbe légyenek. 

István. Kár volt, fölösleges, barátom. 
E hegyre jönni nem azért szokásom, 
Hogy engem itt ti ünnepeljetek 
Tudjátok úgyis, mi hoz el ide. 
Tudjátok jól, mi köt, mi füz e helyhez. 
Tekintsük meg hát a fiukat is. 

(Elmennek ; a gyermekek köszöntése behallatszik : Dicsértessék 
a Jézus Krisztus ! Imre, Gellért, Kál jönnek.) 

Kál. Megint csak itt vagyok, a vén irigy, 
A megjavíthatatlan vén irigy. , 

Radia. Isten hozott ! De kár úgy irigyelned 
Elvégezéd te is a dolgodat. 

Kál. El, el, öcsém. Es hosszú munka volt,. 
Oly hosszú, hogy emlékezésem is 
Alig tud már reája visszanézni. 

(Gellért és Imre a Madonna-képet nézik.) 

Imre. E kép kié lesz ? 
Radia. Ez ? Gyula vezéré. 

Kál. Az ám, fiam, a kép ! Az ám a kép î 
Fiam, ez az én sürti könyeimmel 
Van igy megfestve ; nem csoda, hogy ilyen » 
Oh ! mennyi könyem hull a színekre, 
Amig itt ülve úgy segédkezém, 
Hogy a festéket tartottam kezemben : 
Ha más haszon már nem telik ki tőlem, 
Hát így akartam tenni, fáradozni. 
S e jó öcsém itt szívesen vevé, 
Pedig talán teher volt raj t segélyem. 
Hej ! jó öcsém, megáld miatta, meglásd, 
Megáld az égi jó Nagyasszony. 
Sok szépet láttam, édes gyermekem. 
Nem egyszer néztem végig itt a sikon, 
Mikor reája hóköpeny simult, 
S a tiszta égen egy pihe se látszott, 
Csak a mosolygó kék azur s a nap, 
Yagy csendes méla éjszakákon 
A szikraszóró milljó csillagok, 
És láttam itt a május hajnalát, 
Mikor a napnak rezgő sugara 
Ugy elcsodálkozik a zöld határon, 
Hogy ittasodva csak reá borul 
S a sóhajoktól fátyolos sikon, 
A harmatos, az illatos füvön 
Tündéri tánczczal bűvöli szívem 
S lehel beléje lángoló tüzet 
Ezernyi vágygyal : kogyha már a föld is, 
A sáros föld is ilyen, Istenem, 
Hát milyen akkor még a menny, az ég, 
A hol te Istenem, te vagy a nap, 
S a tisztaságos, a te szűz Anyád, 
A mi kegyes Nagyasszonyunk : a hold ! — 
Mikor fogadsz be édes Istenem? 
Mikor láthatlak már meg szűz Anyám ? 

Imre. Mondd, szentatyám, te láttad a Szüzet? 
Kál. A régi jó Látó mesélte gyakran, 

Hogy milyen volt, mikor vele beszélt. 
Meglátom én is, meg már nem soká. 

Imre. Kezében, ugy-e liliom virág ? 
Kál. Oh ! gyermekem, maga a liliom. 

Oh ! hogyha eltudnám tenéked mondani, 
De hasztalan, már nincs reá erőm. 
Pedig, fiam, a régi hajdanában 
Tudtam beszélni. Láng, tüz volt szavamba', 
Yagy hogyha kellett, mint az égi villám, 
Ugy csattogott. Most már öreg vagyok, 
Kinek jelenje nincs, ki múltba is 
Már csak feledni jár, ki már nem itt 
A földön él s csak egyre álmodik, 
Hogy már az égben, otthonában van. 
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Imre. Az égbe fönn mit fogsz te majd csinálni? 
Kál. Virágok szirmán mit csinál a harmat? 

S a vizcsepp ha a tó ölébe hull ? 
Csak azt tudom, hogy ott örökre látom, 
És kell-e nékem több e látomásnál? 

Imre. Üzenni, mondd, lehetne-e a Szűznek? 
S elmondanád-e, hogyha rád bizom? 

Kál. Szólj : Mit ? Fiam ! mondd mit üzensz neki ? 
Imre. (Gellérthez.) Szabad üzennem? 

Gellért. (Homlokon csókolja.) Csak üzenj neki! 
Imre. Megmondod-e neki ? 

Kál. Meg, gyermekem. 
Imre. Hát mondd neki, hogy szép hazánk' szeresse. 

Hisz olyan édes, olyan szép e hon, 
S mi is szeretjük őt, a tisztaságost, 
Ugy mint az édest, mint anyánkat úgy. 
És mondd neki, hogy áldja meg hazánkat, 
Hogy óvja, áldja drága jó atyámat, 
S anyámat is. Oh! kérjed őt nevemben! 

Kál. S meglásd, fiam, hogy nem hiába kérem, 
Imre. Aztán, apám, — (Gellérthez.) 

Szabad, ugy-e ? 
Gellért. Szabad. 

Imre. Nagyon szeretném, hogyha láthatnám, 
Mondd meg, hogy már nagyon kivánkozom 
Utána. 

Kál. (Megcsókolja.) Oh! én már megyek, megyek 
És látom őt. 
(A szin mögött az iskolás fiuk dalolnak : 

„Angyaloknak nagyságos Asszonya 
Ur Jézusnak dicsőséges Anyja !") 

Halld! Hallod-e fiam? 
Miként hívna már ! Anyám ! Anyám ! 

(Velük együtt énekelve.) 
„Mennyországnak Királyné-asszonya, 
Paradicsomnak megnyilt kapuja !" 

Te vagy kapuja és, a hol te vagy, 
Ott van az Isten is s az ég. Anyám ! 

(Leroskad, leültetik.) 
Ugy, úgy ! Igen, hisz már fáradt vagyok. 
Hát csak pihenj ! Pihenj az út előtt ! 
Hisz hosszú lesz, egész a mennybe visz. 

(A gyermekek köszöntése : Dicsértessék a Jézus Krisztus !) 
Mindörökön örökké. Amen. 
És a te drága tiszta szűz Anyád is ! — 

(István kíséretével jön. Radia eléjük megy s sut togva csendre 
inti. Imre atyjának kezébe kapaszkodva, oldalára simul.) 

István. Kál ! Kál ! 
Kál. Ne, ne ! Ne hivj te vissza, vissza ! 

Hisz mostan ő hiv, s én megyek, megyek. 
S ha összeroskadok, ne sírjatok, 
Miattam gyász ne töltse szívetek. 
Én nem halok meg, nem ! Ez nem halál. 
De a Nagyasszony anyaszíve vár 
S karját elémbe ölelésre tárja. 
Oh hogyha látná csak egy pillantástok ! 
Hahogy az elme áttekinteni tudná, 
Mi kincs hazánknak ő, a szűz Nagyasszony ! 
Csak hadd dagadjon hősi szívetek, 

Hadd járja a magas önérzet kéje : 
Ti adtátok magyar fajunknak őt 
S ő véle együtt földi hont s eget, 
0 véle együtt nagy dicső jövőt, 
Sok ezredekre szólót itt a földön, 
Sosem múlót az Isten mennyegében . . . 
Hatalmas ár a századok folyása, 
És gátja nincs, hogy visszatartaná. 
Végig robog a róna sok lapályán, 
Megvájja bérezek sziklatömbéit . . . 
Magyar hazánkat gondotok ne féltse, 
ü. mig anyátok, védi, óvja ő. 
A mig anyátok ? — Oh ! a gyermekek 
Felejthetik az anyaszív szereimét, 
Az édesanya nem, örökre nem. 
Vigyázzatok, hogy gyermeki maradjunk. 
Ha elfajulna korcscsá a magyar, 
Ha édesanyját megtagadni tudná, 
Az Isten átka elpusztítaná, 
Mint szél a polyvát szerteszórja, 
Ugy elsodorná, széjjelhordaná. 
Es megvetetten, csúfra eltaszítva 
Bolyongna a magyar hazátlanul, 
Reménytelen kétségbeesetten . . . 
Igy nem leszen ! Nem ! Oh ! hogy is lehetne ! ? 
Megáll e hegy, s ha korcs is már a vér, 
E hely megihleti, erőre kelti. 
Megáll e hegy, s a mig megáll, eladdig 
Lesz itt próféta, lesz apostol is ! — 
Nem, nem ! Nem féltem a magyart. Oh nem ! . . . 
De hogyha ti is elfelejtenétek ? ? 

István. Hazánkat s szűz Anyánkat ? Oh soha ? 

Megesküszünk ! 
Mind. Megesküszünk, soha ! 

Kál. (Felegyenesedve.) 
Anyám ! halld ! Esküvőnek. 

Mind. Esküszünk ! 
(Összerogy, de a körülállók állva t a r t j ák . Fény.) 

Függöny. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 31. Mit határozott a dunamellelci ref. 

egyházkerület értekezlete ? — 
Csak azokról emlékezünk meg, melyek minket ka-

tholikusokat is közvetetlenebbül érintenek. Ilyen tárgy 
három van : 1. a protestáns igények és az 1848. XX. 
t.-cz. végrehajtása, 2. a hitvallásos iskolák fenn- vagy 
fennemtartása, 3. legyen-e protestáns theologiai fakultás 
a budapesti egyetemen, vagy mi történjék hát? 

Kezdjük a protestáns határozatok ismertetését az 
utóbbinál. 

Ebben a tárgyban f. hó 24-én határozott az érte-
kezlet. Határozatáról a következő jelentés látott nap-
világot : 

„-zl theologiai választmány jelentését a fakidtás ügyé-
ben Szőts Farkas terjeszti elő. 1899-ben ment a kon-
venthez ez indítvány s a konvent 1900-ban áttette 
tanulmányozás végett a pesti th. akadémiához s le-
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küldte a megyéhez. Ez ügyben a kerületek közül az 
erdélyi járt el ily értelemben. A Tiszán-inneni kerü-
letben pedig a sárospataki iskola theol. tanári kara 
helyesli, hogy a pesti egyetemen prot. theologiai 
fakultás létesíttessék, mig ugyanez iskola igazgató-
tanácsa azt mondja: Inkább a kath. theologiát is ki 
kellene az egyetemről szorítni. 

A megyék közül csak néhány nyilatkozott. 
A pesti theologiai tanári kar az ügyben ugy nyi-

latkozik, hogy az egyenjogúság szempontjából is mél-
tányos, hogy az egyetemen protestáns fakultás szer-
veztessék. De tekintettel arra, hogy az autonomia 
csorbítása nélkül ez nem mehetne, s a nagy áldoza-
tokkal szervezett pesti theol. akadémiát elnéptelenítené ; 
hogy a papi nevelés igy inkább tudományos és elmé-
leti lenne, mint evangéliomi és gyakorlati, azt hiszi, 
hogy az áldozatokkal, miket a fakultás szervezése 
kívánna, korántsem érne föl az eredmény, mit tulajdon-
képp az egyenjogúság kifejezésre juttatásában nyerne 
a prot. egyház. 

Az azonban egészen méltányos lenne, hogy a 
theologiai kar ruháztassék fel doktori czim adásával. 
A theologiai választmány véleménye pedig az, hogy a 
budapesti egyetemen a prot. theol. fakultás állíttassák 
fel, de ugy, hogy az egyházi autonomia ezáltal csor-
bát ne szenvedjen, az 1848. X X . törvényczikk 2. §. 
alapján, s indítványozza, hogy a kerület ily értelem-
ben kérje fel a konventet a fakultás felállításának 
szorgalmazására. Es pedig ilyforma értelemben : 

a) Az egyetemi prot. theol. fakultás az evangé-
liumi két prot. egyház közös fakultása legyen, de a 
szorosan vett dogmatikai és liturgiái tárgyakban a 
konfessziónális jelleg teljes kidomborítása végett pár-
huzamos kálvinista és lutheránus tanszékekkel. 

b) A prot. theologiai fakultást az állam saját 
költségén mindenesetre a budapesti egyetemen szervezi 
és tartja fenn, a róm. kath. fakultás részére fennálló 
törvények és rendeletek értelmében. 

c) Az egyet. prot. th. tanárait az államfő nevezi 
ki, de mindenkor és kizárólag ama három jelölt közül, 
akiket a meglevő prot. theol. akadémiák tanártestüle-
tei a végből kijelölnek; a kijelölés módját a két prot. 
egyház konventje szabályrendeletileg állapítja meg. 

d) Az egyet. prot. theol. fakultás négyéves tan-
folyamban képez, abszolutóriumot ad, és az egyetem 
rendszabályai szerint doktorátust osztogat; de a lelké-
szi képesítés és felavatás jogát mindkét prot. egyház 
jövőre is kizárólag magának tartja fenn. 

e) Az egy. prot. fakultás jogviszonya az egyetem 
többi fakultásaihoz teljesen az egyetemi r. kath. theo-
logiai fakultás módozata szerint szervezendő. 

f) A prot. egyházkerületek a maguk theol. aka-
démiáját az egyetemi fakultás felállítása után is fenn-
tartják és az akadémiáknak a fakultással való kapcso-
latát külön szabályrendeletben állapítják meg. 

E javaslathoz hozzászól dr Puky Gyula, ő tudja, 
hogy az egyenjogúság ugy sem lenne elérhető egy 
teljesen kath. szellemű egyetem keretében. Inkább egy 

református egyetemet kell fölállítani, akár Debreczen-
ben, akár S.-Patakon, vagy akármely más helyen a 
meglevő alapítványokból, az aztán szellemére teljesen 
református lesz, s a tudományos színvonal is meglesz. 

Petr i Elek szerint inkább államsegélylyel a most 
szépen virágzó theologiai akadémiát kell tovább fej-
leszteni, mig a tudományos színvonal odaemelkedik, 
hogy az állam abban teljes garancziát látván, ne tagad-
hassa meg a fakultás jogainak megadását a theologiai 
akadémiától. 

Ily különféle indítványok merülvén föl, kérdésbe 
jön, melyik terjesztessék föl a konventhez. Ezekhez 
járul Puky Gyula önálló indítványa is. Minthogy az 
ügy a konventen előkészület nélkül ugy sem tárgyal-
ható érdemlegesen, Mády Lajos indítványára kimondja 
a gyűlés, hogy az indítványok mindenike kinyomatván, 
küldessenek meg tanulmányozás és véleményezés vé-
gett a megyékhez". 

Bécs, okt. 28. A Vatikán és az osztrák vallási álla-
potok. — 

A pápa nagy figyelemmel kiséri Ausztria vallási 
ügyeit és eseményeit. Az osztrák főpapság részéről 
minden esetre nagyobb egységre és még inkább nagyobb 
erélyességre volna a jelen körülmények közt szükség. 
Mgre Scheicher szavai a Bécsben tartott papi gyűlésen 
minden esetre nem egészen voltak időszerűtlenek ; 
mert a hithűség Ausztriában csakugyan nagy veszede-
lemben forog, a mely csakis az alsó és a főpapságnak 
teljeserejü összetartásával és buzgóságával győzhető le. 
Nyilvánvaló dolog, hogy a Gusztáv-Adolf egyesület az 
ő aranyaival, melyek nagy bőségben állnak rendelke-
zésére, sok hithagyót nyer meg s a „Los von Rom" 
mozgalomnak éjszaki Csehországban sok követőt sze-
rez. Habár ez a Gusztáv Adolf egylet tevékenységét 
tisztán vallási jellegűnek hirdeti ^s, nem lehet tagadni, 
hogy az egésznek politikai czélzata van, mely Ausztria 
ellen irányul. Ugy látszik, a pápa személyes beavatko-
zására lesz szükség, hogy a cseh főpapság nagy köte-
lességeinek teljes tudatára jöjjön. 

Berlin, okt. 27. A mdzi püspök hűségeskütevése a 
császár előtt — f. hó 24-én folyt le nagy ünnepélyes-
ség közt. Ez volt az első eset, hogy metzi püspök 
hűséget esküdött Belinben a császárnak. Jelen volt a 
trónörökös, az öcscse, a birodalmi kanczellár, Elszasz-
Lotharingia császári helytartója stb. stb. Benzler püs-
pököt udvari fogat vitte az uj királyi palotába. A csá-
szár a Gardes du Corps egyenruhájába volt öltözve a 
fekete sasrenddel s trónon ülve fogadta a püspököt, a 
ki a következő beszédet intézte a fejedelemhez : „En-
gedje meg felséged, hogy legalázatosabb köszönetemet 
fejezzem ki a magas kitüntetésért, hogy hűségi eskü-
met püspöki hivatalom elfoglalása alkalmából legmaga-
sabb kezeibe teszem le. Felséged engem a legkegyel-
mesebb jóindulatnak annyi jelével tüntetett ki : felséged 
megegyezésében is az apostoli szentszékkel a metzi 
püspöki székre való meghívás iránt szintén hálásan 
kell elismernem felséged bizalmának megnemérdemelt 
jelét. Súlyos munkával járó működési tér van számomra 
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kijelölve és csak abban a gondolatban találok bátorí-
tást, hogy Isten legszentebb akaratának engedelmeske-
dem, melyet az ö tekintélyének két viselője adott tud-
tomra, midőn e működési körre, hogy azt munkáljam, 
rálépek. Teljes szívvel igyekezni fogok megtartani azt 
a fogadást, melyet e pillanatban felséged kezébe leten-
nem szabad, hogy mint katholikus püspök a reám bí-
zott hívek üdvét híven fogom előmozdítani, az által, 
hogy bennök a hitet és istenfélelmet, melyek az állami 
rendnek legerősebb alapjai és a felséges fejedelem 
iránt való hűségnek legigazibb biztosítékai, hiven fo-
gom ápolni. A mint eddig, ugy ezután is bensőmből 
fakadó imám ez lesz: Isten tartsa, Isten óvja felsége-
det, ő felségét a császárnét, és az egész királyi házat." 
— Erre a császár szintén beszédben válaszolt, melyben 
a többi közt azt mondotta, miszerint most történik 
először, hogy metzi püspök ily ünnepélyes alakban 
teszi le a hűségesküt a császár székhelyén. O, a császár, 
Mária-Laachban ismerte meg az apátur csendes és ha-
tásos működését, és ő hiszi, hogy uj, terhes hivatalá-
ban híveit a világi hatóság iránt való tiszteletben és a 
német haza iránt való szeretetben fogja nevelni. Erre 
kezességül szolgál az apátur eddigi működése, kinek 
szerencsét és áldást kiván hivatalához. Erre kezét 
nyújtotta a császár a püspöknek s evvel a szertartás 
véget ért. A következett reggelinél a császár a püspö-
köt jobbjára ültette. 

PAPNEVELŐ INTEZETEINK 

EGYHAZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
„A Pázmány intézet növendékeinek magyar isko-

lája", mely a tavalyi növendékeknek lelkes buzgósága 
következtében alakult meg, az idén a másodévi mun-
kálkodást teljes erővel megkezdte. Okt. 27-én, vasár-
nap volt első ülése, melyen az elnök megnyitó beszé-
dén kivül még négy pont szerepelt a programmon, 
melyek közül különösen az ötödik nézett hatalmas ér-
deklődés elé. Ugyanis a főmagasságu és főt. herczeg-
primás ur ő eminencziájához terjesztendő „Alapsza-
bályok" végleges megalakításáról volt szó, melyek 
fontosságát felismervén, minden képességüket felhasz-
náltak az Iskola tagjai mennél korrektebb törvények 
hozására. A szavazási jognak az év lezártával a ne-
gyedéves tagokra is átruházásról vagy sem, s az Iskola 
helyes czéljának fejtegetéséről szóló pontok voltak a 
legtöbb pro és contra véleményt kivívott pontok. 
Végre is folytatását a következő ülésre kellett kitűzni. 

Egyéb pontokat részint szavalattal (Simon P : A 
magyar levitákhoz. Szavalta Csomó S. III. éves hittan-
hallgató), részint a tavalyi utolsó jegyzőkönyv hitele-
sítésével, részint az uj tisztviselők névsorának felolva-
sásával töltötték ki. 

Leglélekemelőbb pontja volt az ülésnek mindjárt 
az első, melyben az Iskola elnöke, Kozsár József, IV. 
éves hittanhallgató, emelkedett szavakban, nemes egy-
szerűséggel, szívből jövő pathosszal, általános lelkese-
dést keltve nyitotta meg az esztendőt. Minthogy a 
rövid, de szabatos beszéd magában foglalja, miket az 

Iskola czéljáról, tagjairól, általában erről az intézmény-
ről tudni kell, szószerint adjuk a következőkben : 

Szónoki megnyitó- beszéd. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 

Kedves testvérek ! . 
Isten szent nevével köszöntlek Titeket midőn a 

Magyar Iskolát megnyitni szándékszom ; Isten szent 
nevével köszöntlek s Jézus szt. Szivét kérem, áldja 
meg gyülekezetünket, vezesse gondolatainkat, éleszsze 
akaratunkat és tartsa meg bennünk az egymásiránti 
tiszteletet és szeretetet, hogy egyletünk ne az egyenet-
lenség, visszavonás termékeny földje, hanem a szeretet-
nek szelíd iskolája legyen. 

Mivel köszöntselek még szeretett Iskola ? Elmond-
jam-e azt a lelkesedést, a mely Iskolánk megalakulá-
sát üdvözölte ? Elmondjam-e, mint örült a pazinanita szív, 
a midőn rég dédelgetett gondolata testet öltött ? Örültünk, 
lelkesedtünk s úgy hiszem, ez az öröm, ez az lelkesedés ma 
is él szívünkben, s megaczélozza erőnket a jövő, komoly 
munkára. Mert hiszen munkálkodni gyűlünk itt össze, 
tanulni jövünk ide, egymástól tanulni s egymást taní-
tani. Tantárgyunk a magyar szó művészies kezelése s 
az irásmesterség elsajátítása; eszközünk csak egy: a 
szeretet. Ennek kell uralkodni a működés minden terén, 
mert nélküle nem építünk, de rombolunk, búzát vetünk 
és konkolyt aratunk. Ez a mi egyszerű programmunk, 
de ha megvalósítottuk, nagyot, rendkívülit műveltünk. 
Papok leszünk, szükségünk van, hogy szépen beszél-
jünk. hiszen az Isten szavát fogjuk hirdetni ; meste-
reknek kell lennünk, hogy szavunk ekéjével végig 
szántsuk a terméketlen sziveket, — s nem olyanoknak 
— a kiknek ajkára csak kínlódni jár az árva szó, be-
széd. Hogy minő szükségünk van az irásmesterség kellő 
elsajátítására — arról nem szólok — azt mindegyikünk 
tudja, érzi. S ezért alakult meg a magyar Iskolánk ; 
ezt a czélt tűzte maga elé ; az erre való rátermettséget 
akarjuk itt, egymást meghallgatva, birálgatvajelsajátítani. 

Nézzünk kedves Test. kissé előre, — gondolkod-
junk néha a jövő munkáiról, küzdelmeiről s képezzük 
ki magunkat, tehetségeinket ugy, hogy Magyarország 
reménységes ifjúságával előre haladva — támaszt 
nyujtsunk annak, a mikor elgyöngülésében bomladozni 
kezd, s világot gyujtsunk ott, a hol lelkét a folyton 
kisértő felvilágosultság éjjele már-már bevonja s igy 
vállvátve, testvériesen küzdve megvalósíthassuk azt a 
nemzeti ideált, a melynek jel igéje: „az újra éledt, a 
régi krisztusi erkölcsök erősségén megdönthetetlen, 
független, és boldog magyar haza !" Ez a magyar ifjú-
ság ideálja ; ez a mi ideálunk. Ezt szolgálja a mi 
Iskolánk. Iskolánk czélja, ez ideál eszköze. Adja 
Isten, hogy Iskolánk czélját, az ifjúság ideálját 
elérje ; s ebben a reményben, hogy az Isten nem hagyja 
el a benne bízókat, üdvözlöm a t. Iskola régi és új 
tagjait s az Iskolát megnyitom. 
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KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Kath. nagygyűlés programmja. Első nap. Nov. 

4-én, hétfőn : Délután 5 órakor. Az Országos Pázmány-
Egyesület rendkívüli közyyülése a Budapesti Katholikus 
Kör tanácstermében. Délután 6 órakor : A kath. ifjú-
ság diszgyülése. Rendezi a Szent Imre Önképző egylet a 
Budapesti Katholikus Kör dísztermében. Este 8 óra-
kor : Ismerkedési est a fővárosi Vigadó éttermeiben. Az 
ismerkedési estén a hölgyek is részt vesznek. Étkezés 
tetszés szerint. Honvéd zenekar. Az ismerkedési estéie 
a főváros katholikus egyesületeinek tagjait is meghívta 
a nagygyűlés elnöksége. Második nap. (November 5-én 
kedden) : Reggel 9 órakor : Yeni Sancte és szentmise 
a belvárosi főplebánia templomban. Mondja: Császka 
György kalocsai értek (Szentmise alatt a Józsefvárosi 
és Szent sziv templomi énekkar előadja Eilke Miksa 
Missa in Honorem B. M. Virginis miséjét zenekiséret-
tel beleszőve a vasárnapi szentmise változó részeit 
choraliter.) Délelőtt 10 órakor. A kath. nagygyűlés 
első nyilvános ülése a székesfővárosi Vigadó nagy-
termében. Délután 2—5-ig a katholikus nagygyűlés 
szakosztályainak ülései. Három órakor eucharisztikus ér-
tekezlet a papság számára a Budapesti Katholikus 
Kör nagytermében. Ugyancsak 3 órakor a Katholikus 
Legényegyletek Országos Szövetségének nagygyűlése 
a Központi Legényegylet helyiségében VII., Rottenbil-
ler-utcza 22. Fél 6 órakor egyházzenei hangverseny a 
józsefvárosi plébánia templomban. Délután 6—8 óráig 
a katholikus nagygyűlés második nyilvános ülése a szé-
kesfővárosi Vigadó nagytermében. Este 8 órakor a 
kath. ifjúság diszbanketje, Szent Imre ünnepén rendezi 
a Szent Imre Önképző Kör a Vigadó éttermeiben. 
Egy teríték 1 forint 50 krajczár. Harmadik nap, (Nov. 
6-án szerdán) : Délelőtt 9 órakor ünnepélyes szent-
séges mise a belvárosi főplebánia templomban, mondja 
Majláth Gusztáv Károly gróf, erdélyi püspök. (A szt. 
mise alatt előadásra kerül Greith: „Ecce sacerdos-au. 
Rézfúvó zenekar kisérettel. Szautner Zsigmond D-dur 
Missa solemnise. Betétek). Délelőtt 10 órakor eucha-
risztikus kongresszus a Budapesti Katholikus Kör disz-
termében. Délelőtt 10 órakor, a Kath. Kör Orsz. Szö-
vetségének közgyűlése a Szent István Társulat díszter-
mében. Délután 4 órakor a hódolati ünnepség a leg-
felségesebb Oltáriszentség előtt és eucharisztikns kör-
menet. (Gyónás.) Negyedik nap. (November hetedi-
kén, csütörtökön).: Reggel 8 órakor szentmise a belvá-
rosi főplébánia templomban és együttes áldozás. A 
szentmisét Csáky Károly gróf váczi püspök mondja és 
a híveket a szent áldozásban részesíti. (Szentmise alatt 
a Józsefvárosi plebánia-templom énekkara Hallsr Mi-
hály „Missa quintadecima" miséjét adja elő orgonaki-
sérettel, a „Te Deumotu choraliter. Délelőtt 10 órakor 
a katholikus nagygyűlés harmadik nyilvános ülése a székes-

fővárosi Vigadó nagytermében. Déli 1 órakor a katho-
likus nagygyűlés diszbanketje a Vigadó éttermeiben. Egy 
teríték ára 2 forint. A bankéten a hölgyek is részt 
vesznek. Honvéd zenekar. Délután fél 3 órakor az 
Országos Magyar Cecilia Egyesület közgyűlése a papne-
velő intézet nagytermében. Délután 3 órakor a Keresz-
tény Szövetkezetek III. országos kongresszusa a Budapeti 
Katholikus Kör dísztermében. 

— A Szent-Imre-Önképzö-Egylet november hó 
4-én esti 6 órakor az Országos Katholikus Nagygyűlés 
alkalmából kath. ifjúsági díszgyülést rendez az egyleti 
ének- és zenekar közreműködésével a Budapesti Ka-
tholikus Kör dísztermében (IV. kerület Molnár-utcza 
11. szám). Tárgysorozat : 1. Szózat. Énekli a Szent-ímre-
Egylet énekkara. 2. Megnyitó beszéd. Mondja: Miklós 
Alajos, elnök. 3. Losoncz végromlása. Potpourri. Ze-
nére alkalmazta Linka Camillo. Előadja a Szent-Imre-
Egylet zenekara. 4. Ünnepi beszéd mondja: Dr Mar-
galits Ede, egyetemi ny. r. tanár. 5. Ünnepi óda. 6. 
Isten dicsősége. Beethoventől. Előadja a Szent-Imre-
Egylet énekkara. 7. Záró-beszéd. Mondja: Dr Glattfel-
der Gyula, tb. elnök. 8. Induló. Előadja a Szent-Imre-
Egvlet zenekara. 

VEGYESEK. 
— XIII . Leo pápa jó egészségéről tanúskodik a 

csodálatnak az a megnyilatkozása, a mely Ruprecht 
bajor királyi hg ajkain tört ki, midőn október 23-án 
kihallgatásról jövet igy kiáltott fel : „Mais le Pape se 
porte à merveille! E t quelle étonnante mémoire!" (A 
pápa egészsége csodás. És mily bámulatos emlékező 
tehetsége van !) 

— Kolos napja az ó-budai Irgalomházában. E na-
pon folyt le az Irgalom háza zárókövének megáldása 
és az épületbe való ünnepélyes elhelyezése. Az ünne-
pélyes szertartást maga az Irgalomházának fővédnöke 
fin. ft. Vaszary Kolos bib. hgprimás végezte, dr Kohl 
Medárd püspök, dr Walter Gyula prael. kanonok, dr 
Klinda Teofil tb. kanonok, dr Andor György p. kam , 
Berger Márk pr. szert. Kirschhof er Károly szentszéki 
ülnök plébános, az ó-budai papság — továbbá Gidl-
ner államtitkár, Chyser, Forster Gyula min. tanácsosok, 
dr Ludvig E. kórházi igazgató, dr Tauszky Ferencz, dr 
Irsai Arthur, dr Bischer Ferencz orvosok, dr Benczc 
Benő, az irgalomházi bizottsági, a fővárosi válaszmá-
nyi tagok s más előkelőségek jelenlétében. 

— Az egri egyházmegyei papnyugdíj- és segély-
alap központi bizottsága november 28-án tartja rend-
szerinti évnegyedes ülését. 

— Bossuetnek szobrot készülnek emelni, XIII . 
Leo pápa helyeslésével, szülőföldjén, Dij ónban. A szo-
bor-bizottság a mult héten alakult meg. 

— Szent Imre napja. Hetyey Sámuel pécsi püspök 
úr elrendelte, hogy november hó 5-ike, szent Imre, az 
ifjúság védő szentjének ünnepe a pécsi tanitó képző 
intézetben ezentúl évenkint ünnepélyes istentisztelettel 
és szünettel ünnepeltessék meg. 

— Sajtóhiba-igazítás. A vezető czikkely elején az előbbi 
számban „mozgalomnak hiányának* helyett „mozgalom hiányanak* 
olvasandó. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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lefolyásának képe. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
L E O N E . 

Katholikus nagygyűlésünk. 
Ez az Isten akarata : a mi 

megigazulásunk. 

Igen szép, t isztességtudó vezető czikkely 
jelent meg a mi kathol ikus nagygyűlésünkrő l 
L. M. országgyűlési képviselőtől a „Magyar-
ország" tegnapi számában. 

Minden igaz, a mi a b b a n a czikkely ben 
fogla l ta t ik : az is, a mit elmond, az is, a mit 
óhajt . 

Csak ké t mondása ellen van kifogásunk. 
Az egyikben, részéről akara t ianúl , r eánk nézve 
gyanúsí tás rejlik, min tha ugyanis ez a mi „mély-
reható vallási mozga lmunk" nem volna elég „szo-
rosan összekapcsolva a nemzeti eszmével." Ké-
rem ! Semmiféle vallási mozgalom nem lehet 
szorosabban összekapcsolva Magyarországban 
a, nemzeti eszmével, min t a kathol ikus vallásé, 
mely nemze tünke t a honalapí tás z iva tara iban 
megmente t t e és czivilizálta. 

Második kifogásunk a czikkelynek arra a 
mondására esik, hogy közölünk kathol ikusok 
közöl senki sem tud ja megmondani , „mily 
i rányban akar juk kifejteni" erőnket. 

Kérem szépen, ennél aligha lehet valami 
világosabb dolog. Mi, az Is ten vi lágosan kije-

l en te t t a k a r a t á t aka r juk te l jes í teni : mi katholi-
kusok akarunk lenni, igazi katholikus szellemben. 
Ebben minden benne v a n : az is, hogy mit 
akarunk , az is, hogy „mily i rányban." T e h á t 
nincs igaza a „vezető" czikkelynek, midőn 
ránk fogja, hogy az t közölünk „még senki 
sem t u d j a megmondani , " mily i rányban a k a r j a 
kifej teni erejét a kathol iczizmus hazánkban . 

Arra , hogy mi kathol ikusok ú j r a katholi-
kusok legyünk minden téren, a legfőbb idő 
é rkeze t t el. Ennek a kötelességtel jes i tésnek 
m á r a 12-ik órája is e lhangzot t . Mer t mi katho-
likusok ebben az országban, egy idő óta,, 
vo l tunk úgyszólván mindenek, csak kathol i -
kusok nem vol tunk. 

Vol tunk mi jozefinisták, vol tunk félig m á r 
protes tánsok, vol tunk egy kissé pogányok is., 
csak kathol ikusok nem. 

Mária Terézia szülte Józsefe t , a mar ia te re -
zianizmus, mely még azt is m a g a szabta ki, hogy 
klerikusaink hány órán á t t anu l j anak l ieten-
kint zsidó nyelvet , ez nevel te nagyra a jozefi-
nizmust , mely apró állami rendszabályokba 
darabol ta szét a mi nagy üdvösségünke t r 

kiszabva még o l tá ra inknak is a gyer tyák s z á m á t . 
A jozefinizmus szellemében, mely mellőz-

h e t ő v é ' a k a r t a tenni a pápá t és a többi hie-
rarchiát , meg tanu l tunk egy kissé protestánsok, 
is lenni. 1867 óta szervezni kezde t tünk szép 
görög név a la t t p ro tes táns laicarchiát a hie-

37 
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rarchia tetejébe. Most is vajúdik még a dolog. 
Még sokan nem birnak szabadulni a protes-
táns laicarchia lidércznyomása alól. 

A protestáns szellemmel való kaczérkodás 
katholikusaink lelkében annak idején egy kis 
pogányságot is kifejlesztett. Antisemitizmus 
a lakjában pogány gyűlölködés akart tanyát ütni 
köztünk. Mi azonnal felemeltük szavunkat, 
hogy ne antisemiták, hanem igazi keresztények 
•és katholikusok legyünk inkább, mert csak 
igy kerekedhetünk fensőbbségre a zsidóság 
fölé, nem pedig pogány nyuzakódás utján. 

Különös sors ju to t t ennek a mi lapunknak 
;a magyar katholiczizmus történetében : útmu-
ta tasa a degeneráczio mind a három fokán, a 
jozeíinisztikus, aprotestantiaskodó és az antise-
mita áramlaton keresztül mindenkor ép ma-
rad t és bevált. 

Ez az Isten akarata, hogy újra katholiku-
sok legyünk mindenestől mindnyájan. Ez a 
kath. nagygyűlésben nyilvánuló akarat és irány. 
Ez a „Religio" útmutatása, több mint félszá-
zadon által. 

Most arat juk gyümölcseit annak, a mit 
elvetettünk. 

Kiáradó hálával a jóságos Isten iránt 
üdvözöljük katholikus nagygyűlésünket *) az 
állandósulás erős eltökélésének és buzgó mim-
kálásának gondviseléses u t j án ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az ó-budai Irgalom háza zárókövének el-

helyezési ünnepélye. — 
1898. julius másik felében kis társaság tanácsko-

zott az ó-budai plébánián. A tanácskozók : Otto Adolf 
San Marco herczegnő tanácsosa, dr Hajduska Emil, 
ügyvéd, dr Diescher Ferencz orvos és a házigazda : 
Ivirschhofer Károly ó-budai plébános voltak. 

Arról volt a szó, hogy San Marco herczegnő, aki 
az ó-budai Jó Pásztor házának felépítésével és f'entar-
tásával az erkölcsi betegek lelki gyógyításáról, a bukás 
veszedelmében forgó nőknek erkölcsi megmentéséről 
gondoskodott : a gyógyíthatatlan testi betegekről, 
azok ápolásáról is kiván gondoskodni. 

A nemeslelkü urnő e czélra a jó Pásztor házának 

*) Sejtelmünk sem volt Zichy János gróf meg-
nyitó és "VVolafka Nándor dr püspök első nyilvános 
ülési első beszédjének tartalmáról, mikor e sorokat 
leírtuk. S íme mi történik ? Mindaketten ugyanezt 
hangoztatják, hogy: katholikusoknak kell lennünk 
mindenestől mindnyájunknak : addig, mig ez meg nem 
történik, nem megyünk semmire. Szerk. 

használatában állott földterületből megfelelő részt aján-
lott feh Magasztos tervének megvalósításával taná-
csosát, Otto Adolfot, és az ó-budai plébánost, Kirsch-
hofer Károlyt bizta meg. 

Csakhamar el is készült a kórház tervrajza. A 
tervrajznak az illetékes körök jóváhagyása után Hof-
hauser Elek építőmester az 1899. év elején azonnal 
az építkezéshez is fogott : 

Ugyanazon 1899. év végén a nagy kétemeletes 
ház tető alatt állott. 

Az 1900. év a falak száradására és a belső be-
rendezésekre volt szánva. 

Az építkezés közben bizottság alakult, azzal a 
feladattal, hogy az a felépítendő kórház fentartásáról 
gondoskodjék. 

A kórház alapítónője ugyanis a kórház számára 
telket adott : — 1 kat. hold 894-60 négyzet ölnyi te-
rületet, — felépíttette a házat, felszerelte a házi ká-
polnát — ágyalapítványt is tett, — de a kórház többi 
szükségleteiről való gondoskodást külön bizottságra, 
a betegek gondozását és ápolását páli sz. Yinczéről 
nevezett irgalmas nénekre óhajtotta rábízni, amint ez 
óhajtását az 1900. junius 21-én Nagy-Komlóson kelt 
alapító levelében határozottan ki is fejezte. 

A bizottság tagjait Kirschhofer Károly plébános 
előterjesztésére fm. ft. Vaszary Kolos bíboros herczeg-
primás ki is nevezte ; ő maga pedig a fővédnökséget, 
és a ház, mint alapítvány fölött való főfelügyeletet — 
kegyesen elfogadta. 

E bizottság tagjai let tek: 
Forster Gyula min. tanácsos, dr Hajduska Emil 

ügyvéd, — Dr Bartók Géza — dr Bencze Benő III. 
ker. előljáró,.— dr Diescher Ferencz orvos, — b. Ger-
liczy Ferencz, — Kirschhofer Károly sz. széki ülnök 
plébános, — Otto Adolf tanácsos. 

A bizottság tagjai elnökül Forster Gyulát, titká-
rul dr Hajduska Emilt választották meg. 

A herczegasszonynak 1900. junius 21-én kelt ala-
pító levelét fm. ft. Vaszary Kolos bíboros hgprimás 
1900. junius 27-én, a belügyministerium pedig 1900. 
szept. 1-én jóváhagyta. 

A bizottság 15. §-ból álló alapszabályokat dolgo-
zott ki, amelyek 1900. nov. 9-én szintén nyertek bel-
ügyministeri jóváhagyást. 

Ugyané bizottság, a kórházi belső berendezések 
a betegek ellátására szükséges költségek megszerezhe-
tése végett, a jelen 1901. évben a belügyministerium-
nak 1901. február 13-án 15,492 sz. a. kelt engedélye 
alapján, gyüjtőiveket bocsátott ki. 

1901. év január elején az immár „Irgalom házaü 

nevét viselő épületbe a ház vezetésére egész csendben 3 
irgalmas testvér vonult be. — Közülök az egyik meg-
betegedett, és április elején az Úrhoz költözött. 

Április 23-án mit. ft. dr Kohl Medárd püspök ur a 
kórház kápolnáját, és az egész házat ünnepélyesen meg-
áldotta, — a házi kápolnában az első szent misét az 
Urnák bemutatta a nagy számban megjelent előkelő 
közönséghez oltártóli, szívhez szóló lelkes sz. beszédet 
intézett. 
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Három betegje volt már ekkor az Irgalom házá-
nak. Mindegyikről egy-egy alapítvány gondoskodik. 

Az első alapítványokat fm. ft. Vaszary Kolos, 
San Marco herczegnő és Forster Gyuláné tették. Egy-
egy ágyalapítvány 10,000 korona. — A herczegasszony 
ágyalapítványán fölül még két beteg eltartási költsé-
geit is födözi. 

A ház megszentelése után a betegek száma lassan-
lassan de folyton emelkedik. 

Ámde jótevők se hiányzanak. 
A ház fel is épült, meg is nyilt, — de a szokásos 

alapkő szentelése és letételi ünnepélye nélkül. 
Felvirradt végre ennek is a napja ; az 1901 évi 

október 30-án, Kolos napján, a bíboros fővédnök neve 
ünnepén ; abban az évben, mikor kevéssel ez ünnepély 
előtt — október 27-én — bíboros atyánknak 10 éves pri-
mási jubileumát ünnepeltük. 

Délelőtt 11 órakor érkezett a fm. ft. biboros her-
czegprimás az alapkő — illetőleg most már zárókőle-
tételi ünnepélynek színhelyére, az Irgalom házába. 

A ház kapuja kék fehér zászlócskákkal, a bejá-
rati helyiség virágokkal volt díszítve, a bejárattal 
szemben az emelt földszint korlátjánál ő felségének 
nagy mellszobra, alatta pedig a íalba kissé behelyezve 
a vörösmárvány zárókő volt látható, rajta az alapító 
okirat évszáma : 1900. 

A San Marco-utczai kaputól, a ház ajtajáig a 
Szentlélek-téri irgalmas testvérek iskolás növendékei 
képeztek sorfalat, a házban bent pedig az ó-budai pap-
ság, a bizottság tagjai, és számos előkelő vendég vára-
kozott. 

A biboros főpapot megérkezése után a bejáratnál 
előbb a papság fogadta, élén Kirschhofer Károly, ó-bu-
dai plébánossal, — azután pedig, a zárókőnél, amelyhez 
a biboros herczegprimás azonnal oda ment, a bizottság 
tagjaitól környezve a bizottsági elnök, Forster Gyula 
min. tanácsos, üdvözölte, és a zárókő kegyes elhelye-
zésére alázattal megkérte. 

Az üdvözlő beszéd után dr Hajduska Emil, bizott-
sági titkár, a zárókőbe teendő okiratot olvasta fel ; 
amelyet a bizottsági tagok aláirtak. 

Az okiratot ezután üvegtokban a zárókőbe helyez-
ték ; amire a biboros herczegprimás egyházi imádság 
kíséretében a követ megáldotta s a kőre ezüst kala-
pácscsal háromszor reáütött, halkan, elérzékenyülve, 
könnyes szemekkel körülbelül e szavakat mondta : 
„Isten segítse és áldja azokat, akik az embert nyomo-
rúságában gyámolítják." Miután a követ a kalapácscsal 
még dr Kohl Medárd püspök, dr Walter Gyula prae-
latus kanonok, Gullner államtitkár, Forster Gyula, bizott-
sági elnök, drBencze Benő előljáró, Kirschhofer Károly 
plébános illették, — Hofbauser Elek azt a íalba illesz-
tette . . . 

A biboros herczegprimás ezután Bencsik Augusz-
tina főnöknőtestvér kalauzolása mellett a ház kápol-
náját és a kórtermeket látogatta, meg és mindegyik 
beteget ágytól-ágyig menve, külön megáldotta. 

V-j 12 órakor a házat elhagyta. 
Az ünnepélyen jelen voltak egyháziak: dr Kohl 

Medárd püspök, — dr Walter Gyula praelatus kanonok, 
— dr Klinda Teofil tb . kanonok,— dr Andor György 
pápai kamarás, — Berger Márk hgprimási szertartó, — 
Kirschhofer Károly szentszéki ülnök plébános, — 
Fischer Ágoston spirituális, — Meinzl Wolfgang u j 
sz. János kórházi, — Sáfár József, sz. László kórházi 
lelkész, — Ságmüller József, — Radits Gyula, — Szent-
györgyi Imre káplánok, — Hegedűs János, — Hofbauer 
György hitoktatók. 

Világi urak : Forster Gyula miniszt. tanácsos, — 
Gullner államtitkár, — Chysermin. tan., — Dr Bencze 
Benő III. ker. előljáró, — Ludwig Endre a budai kór-
házak igazgatója, — dr Irsai Arthur, Margit kórházi 
főorvos, — dr Tauszk Ferencz irgalomházi főorvos, — 
az uj szent János és Margit kórházi és budai orvosok, 
— dr Hajduska Emil ügyvéd, — dr Botzenhardt János 
ügyvéd, — sz. Vincze egylet világi elnöke, — Zboray 
Béla, — dr Gerliczy Ferencz, — dr Diescher Ferencz 
orvos, — özvegy gr. Zichy Leona, Forster Gyuláné. 

A zárókő elhelyezésénél használt kalapácsot az 
Irgalom házának buzgó elnöke, Forster Gyula m. tan. 
saját költségén szerezte be és névnapi ajándékul a 
névünnepét az Irgalomházában e szertartással megült 
biboros herczegprimás fővédnöknek ajánlotta fel. 

Maga a kalapács ezüstből készült nyele aranyo-
zott ötvösmunka díszítéssel. — A nyél alján levő 
gombon körül négy kör mezőben: kereszt — Jézus sz. 
Szive — San Marco herczegnőnek czimere ós a kór-
házi jelvény ékeskedik. -— A nyélen a gombtól a ka-
lapácsig szalag kígyózik ezzel az Írással: vAz Irgalom 
háza zárókövének elhelyezésénél 1901. X/30. 

A nyél tetején herczegi korona, a kalapács lapos 
élén pedig a bib. herczegprimás czimere díszlik. 

Az Irgalom háza 100 beteg számára építtetett. A 
ház üléstermében kifüggesztett építési terv szerint 
idővel a jelenlegi épülethez még oly nagy szárnyat 
fognak hozzá építeni, hogy az egész házban 300 gyó-
gyíthatatlan beteget lehessen elhelyezni. 

Ehhez azonban még rengeteg pénz szükséges, 
mind az építkezéshez t. i., mind pedig a betegek el-
tartásához. 

Hogy ez a kétségkívül magasztos terv ennél-
fogva mikor fog megvalósulni, az nagy idők kérdése, 
amely a feleletet immár jobbára a nagylelkű társada-
lomtól várja. 

Kalocsa. A kalocsai főmegye kettős öröme. — 
Tizedik évfordulója volt mult hó 27-én annak, 

hogy Császka György ő exczellencziáját kalocsai ér-
sekké nevezte ki ő felsége. E tizedik évforduló alkal-
mából a hazai sajtó magasztalva méltányolta szeretett 
főpásztorunknak ugy egyházkormányzói működését, 
mint hazafias áldozatkészségét. A püspöki kar vala-
mennyi tagja, a főrangú világ szereplői, a közélet és 
társadalom minden osztályából számosan keresték fel 
szívélyes üdvözletükkel és jókivánataikkal ő exczel-
lencziáját, kihez az ország vallás- és közoktatásügyi 
ministere a következő levelet intézte : 

_ Nagyméltóságú és Főtisztelendő Érsek! 
Valóságos Belső Titkos Tanácsos Ur! 

A kalocsa-bácsi egyesült érsekségek székére történt 
fölemeltetésének tizedik évfordulóján örömteljesenüdvöz-
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íöm Nméltóságodat. Az érseki széken eltöltött tiz év, majd 
azt megelőzőleg, a szepesi egyházmegyében kifejtett fő-
pásztori tevékenysége, szakadatlan lánczolata volt a 
híveinek üdvére irányuló gondoskodásnak, a «kulturális 
szükségletek és a könyörületre szorulók nagylelkű 
felkarolásának. Áldásos pályafutásának eredményeként 
a legkegyelmesebb Urunk részéről ismételten nyilvá-
nult elismeréssel jutalmazva, környezve hiveinek és 
főegyházmegyéje papjainak szeretetével, köztisztelettől 
kisérve üli meg Nagyméltóságod érsekségének tizedik 
évfordulóját. Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy 
teljes elismeréssel adózzam Nagy méltóságod kiváló 
-egyházi és hazafiúi érdemeinek, kivánván, hogy az 
isteni Gondviselés adjon Nagyméltóságodnak kitartó 
egészséget, bőséges sikert közhasznú alkotásainak gya-
rapíthatására. Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszte-
letem őszinte nyilvánítását. Budapest, 1901. október 
26. Wlassics, s. k. 

Nagy disz és kitüntetés éri a kalocsai főkápta-
lant. Egyik fiatalabb tagját, dr Városy Gyula praela-
tust, székesfehérvári püspökké nevezte ki a király. 
-Szinte példátlan ez a kinevezés egy te-
kintetben : hogy senkit meg nem lep. Mert akik nem 
a megalkuvásra kész, színtelen politikai kreatúrákat 
tart ják méltóknak az apostolok székeire, hanem a jók 
javából olyan igaz férfiakat, kiket szeplőtlen tiszta élet, 
nagy tudomány, alázatos sziv és önfeláldozó lélek éke-
sít, azok Városy Gyulában, már mint fiatal papban a 
jövendő püspököt tisztelték. Volt tanárai, paptársai, 
tanítványainak nagy serege s — hol legtovább lakott 
— Kalocsa város közönségének minden rétege már 
vagy másfél évtized óta ugy beszélt Városy Gyuláról, 
mint a magyar egyház majdani dicsőségéről. Hogy te-
hát e remény megvalósulásának hire most világgá röp-
pent, csak természetes, hogy meglepetés helyett a leg-
őszintébb örömet, a legteljesebb megnyugvást kelti 
mindenfelé. K. N. 

München, okt. 26. Az egyházi temetés megtagadása, 
— az elhunyt Lobenhoffer lovag táborkari főnök ese-
tében, jellemző világot vet az itteni viszonyokra. 
A alóban ideje volt már, hogy végre-valahára az egy-
ház törvényét végrehajtsák; mert puszta statisztikai 
kimutatással és jajgatással a felett a veszteség felett, 
melyet a kath. egyház a vegyesházasságból született 
gyermekek protestáns nevelése révén szenved, segíteni 
egyáltalában nem lehet. Más eszközöket kell haszná-
latba bevonni, hogy e veszteségek megszűnjenek. Ezek 
közöl az eszközök közöl való első sorban az, hogy az 
oly katholikusoknak, kik gyermekeik katholikus nevelésé-
nek feladásával eo ipso nagy kiközösítés alá estek, — 
a mit nekik házasságkötés előtt tudtokra adtak, — 
tudomására adassék ünnepélyesen, hogy ők tényleg az 
egyház közösségéből kizártaknak tekintetnek és e kö-
zösségből származó minden jogukat elvesztették. Vo-
lenti non fit injuria. A ki valamit szabad elhatározás-
ból, megfontolva cselekszik, az, ennek minden következ-
ményét viselni tartozik. A müncheni érseki hivatal 
kötelességéről és elvi jogosultságáról a Lobenhoffer-
téle esetben hozott határozatára vonatkozólag csak 

azok lehetnek kétségben, kik az egyháznak mint Krisz-
tus testének szervezetéről és az Ő isteni alapitójától 
reá ruházott kötő és oldó hatalomnak természetéről 
vagy semmi vagy téves ismerettel birnak. Az ily em-
berekkel épp oly kevéssé lehet tárgyalni, mint a mily 
képtelenek ök maguk a tisztán egyházi téren történő 
események megítélésére. Előre lehetett látni, hogy a 
Kerschensteiner, Schunk és a többi esetekben előtérbe 
lépett és a katholikus Bajorország kormánya által 
fedezett rothadt állapotok az egyházi hatóságok részé-
ről élesebb eljárást fognak felidézni, és hogyha ez 
most a bajor hadsereg oly előkelő állású tisztjével 
szemben történt meg, mi csak sajnálkozásunkat nyil-
váníthatjuk a felett, hogy az elhunyt táborkari főnök, 
a ki katonai hivatásának kötelességeit oly lelkiismere-
tesen fogta fel és teljesítette, miért nem követett ha-
sonló eljárást vallási kötelességeivel szemben is. 

Más emberek számára pedig, kik hasonló viszonyok 
közt élnek, bámrely magas vagy bármely alacsony rangján 
álljanak a társadalmi fokozatnak, ez az eset figyelmeztetés 
és emlékeztetés a kiközösítettségnek reájok nézve is elma-
radhatatlan következményeire, melyeknek önmaguk az 
okai. Ezentúlra remélni lehet, hogy nem fognak többé elő-
fordulni olyan esetek, mint az volt, midőn egy protes-
táns gj^ermeknevelés miatt eo ipso kiközösítettnek 
kath. templomban s kath. istenitisztelet alatt oly tisz-
telet adatott, mely legfensőbb személyeknek és az egy-
ház hű fiainak szokott csak osztályrészül jutni. Reánk 
nézve a Lobenhoffer-féle esetet kisérő körülmények is 
igen érdekesek. Néhány nap előtt közöltek a lapok 
jelentéseket a legszigorúbb rendszabályokról, melyeket 
a bajor protestáns egyetemes zsinat javaslatára a prot. 
egyházkormány hozott és megállapított azokra voiiat-
kozólag, kik vegyes házasságra lépvén prot, létükre gyer-

! m ekeiknek katholikus nevelésére tettek ígéretet. A kath. 
lapok azt mondták erre, hogy a prot. egyházi hatóságnak 
joga van az ily eljárásra,egyúttal követelték a kath.egyház 
eljárása számára is az elismerést. A szabadelvű lapok tud-
tunkkal oly mélyen hallgattak, mint hal a vizben. Hallga-
tásban adták ki lelköket. „Sie schwiegen sich voll-
ständig aus." Nos, ily körülmények között egy mün-
cheni prot. lelkész honnan veszi magának a jogot 
arra, hogy midőn a saját egyháza ugy jár el, a hogy 
láttuk vegyesházasságban katholikus gyermekeket 
nevelő protestánssal, ő a megfordított esetben eltemet 
egy vegyesházasságban élő katholikust, a kivel szem-
ben a kath. egyház hasonló eset miatt hasonlókép-
pen volt kénytelen eljárni? Nem akarjuk az illető 
úrral szemben gondolatainkat tovább folytatni ; azt 
azonban nem hallgathatjuk el, hogy hitközségének 
hivő tagjai körében az ily eljárás bizonyára oly kriti-
kában kell hogy részesüljön, mely reá nézve bizonyára 
nem lehet hízelgő. Azt mondják, az eset s az érseki 
hatóság eljárása a hadsereg körében is beszéd tár-
gyául szolgál. Nagyon jól van. Miért is ne szolgálna? 
Ám lehet, hogy ott is különféle vélemények merülnek 
fel. Egy dolog bizonyos. Az, hogy a bajor hadsereg 
tisztikarában, hála legyen az Istennek, még van-
nak elegen, kik vallási kötelességüket össze tudják 
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egyeztetni katonai kötelességeikkel. Ezeknek az Ítélete 
bizonyára az lesz, hogy a ki hogy vet magának ágyat, 
úgy fekszik. Ha valaki életében az egyházat és az ő 
törvényeit nem akarta elismerni, az nem kívánhatja az 
egyháztól, hogy temetésekor az egyház öt elismerje 
és megtisztelje. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Tanitógyiilés, 

A nagyszombat-vidéki római katholikus népnevelők 
egyesülete október hó 29. tartotta évi rendes közgyű-
lését Nagyszombatban a városháza nagytermében. Dél-
előtt 9 órakor a főtemplomban szent misét szolgált 
Concilia (Békési) Emil őrkanonok úr, délelőtt 10 órakor 
a gyűlést Jedlicska Pál egyesületi egyházi elnök a 
katholikusok legszebb köszöntőjével nyitotta meg. 

Szilányi Ferencz vikárius úrnak évtizedre ter-
jedő itteni működése alatt a közgyűléseken elmon-
dott nagyszabású s iránytjelző beszédei az egylet 
évkönyveinek gyöngyeit fogják képezni, melyek a 
tanítókat rögös pályájukon való kitartásra buzdí-
tották s bennök a lángoló lelkesedést hivatásuk 
iránt élesztették ; valamint ezeknek, úgy a papságnak 
magas méltósága daczára őket leereszkedő nyájas 
szeretetével szivéhez ölelő hiv barátja volt. A taní-
tókban az önképzést pályatételek kitűzésével elősegí-
tette s anyagi áldozataival szerény helyzetükön segí-
tett. Méltó ezen férfiú az egylet minden tagjának 
hálájára, felette kívánatos, hogy a szellemi összeköt-
tetés ezentúl is fennálljon; indítványozza tehát, hogy 
ő méltóságát válasszuk meg egyesületünk örökös dísz-
elnökének., a mit a tagok viharos éljenzés között elha-
tároznak, meghagyván az elnökségnek, hogy erről ő 
méltósága táviratilag értesíttessék s részére díszes ok-
levelet készíttessen, melyet küldöttségileg adnak át az 
ünnepeltnek Esztergomban, bejelentve, hogy a köz-
ponti bizottság sürgős indítványt adott be, melynek 
előterjesztésére Báthy Lajos nagymácsédi esperes-ple-
bánost kérte fel, ki ékes beszédben vázolta a körünk-
ből Esztergomba eltávozott Szilányi Ferencz pápai 
praelatus, apát-kanonok, volt érseki helynök úr, az 
egyesület díszelnökének elévülhetlen érdemeit, kinek 
sokoldalú s nagy felelősséggel járó hivatalos teendői 
között egyletünk szemefényét képezte. 

Erre az egyesület elnöke Jedlicska Pál felsődiósi 
esperes-plebános tartotta szép gondolatokkal bővel-
kedő, példákkal ékített nagy szónoki pathosszal elő-
adott megnyitó beszédét a tekintélyről, általában annak 
mivoltáról, szükségességéről a társadalomban, életben s 
a nevelésben, élénk sziliekkel rajzolta a modern kor 
tekintélyt nem ismerő, vallástalan irányát s ezek érvé-
nyesítését a nevelés terén, melyeknek következménye 
az anarchizmus s a bűnök egész sorozata. Vissza tehát 
e tekintély isteni forrásához, vissza Krisztus örökké 
érvényes, az emberiség regeneráló mennyei tanához, 
mely uj életre kelti a vallástalanság szellője által 
leperzselt elfonnyadt erkölcsi világrendet. Krisztus ke-
resztjével kezében s szivében lépje át naponként a 

katholikus tanító iskolájának küszöbét, mert csak e 
jelben győzhetni, a jel nyúj t megnyugtató boldogságot 
a népnevelő életének végperczeiben. A nagy hatást 
keltett beszéd e tagtársak szivét átjárta s a hallott 
eszmék behatása alatt újra hűséget fogadtak azon 
zászlónak, melyen isteni Üdvözitőnk szentséges neve 
fénylik. 

Zelliger Alajos érseki helynökségi titkár az egye-
sület legtevékenyebb munkása olvasta fel nagy gond-
dal és minden részletre kiterjedő szakavatottsággal 
készített bírálatát a beérkezett szellemi termékekről, 
melyek híven mutatják az egyesületi tagok önképzésének 
eredményét. 

Kötelező, szabad- és pályadolgozatokat készítettek, 
a „Játék szerepe a népiskolában" képezte a kötelező 
„az esztetikai érzés fejlesztése" s a történelemből vett 
kérdés megfejtése „A vallásos és hazafias érzelem fej-
lesztése a népiskolában a magyar történelem kimagas-
ló alakjai nyomán" a pályázatokat. Legszorgalmasab-
ban dolgozott Vörös Ferencz galánthai tanító, ki vala-
mennyi kérdést kitűnően dolgozta ki és öt arany 
jutalomban részesült : pályadijjat nyert még Hódi Béla 
módosi igazgató tanító, Jedlicska Pál „Gróf Pálffy" 
művét mint elnöki jutalmat kapták Tiszuczky László 
nagysúri, Folter Imre pudmericzi ós Méry Imre nagy-
mácsédi kántortanítók és Ikrényi-Benkeő Mária nagy-
senkviczi tanítónő. Ez év junius havában ünnepelte 30 
éves tanári jubileumát Schultz Imre, a pécsi tanítóképző 
intézet nyugalomba vonult tanára. Ezen alkalommal elnö-
künk az egylet nevében meleghangú felirattal üdvözölte a 
jubilánst, a ki hason érzelmeket tolmácsoló levélben kö-
szönte meg az iránta megnyilatkozott jó indulatot. Szuchay 
Lajos felsődiósi kántortanító egyesületi főjegyző felol-
vasta a levelet s előadta Schultz Imre paedagogiai működé-
sét, életrajzát s paedagogiai elveit s irodalmi termékeit,me-
lyek kis könyvtárt alkotnak ; ezekben tökrüződik az ő 
egyénisége teljes egészében, másrészt tudományszeretetét 
bizonyítja ama nagy értéket képviselő könyvtár, me-
lyet életében gyűjtött , a hol a paedagogiai irodalom 
minden terméke megtalálható. „A jó könyv, szokta 
mondani, megmutatja az ég felé vezető utat." Népisko-
lai tankönyveit a felolvasó be is mutatta a hallgató-
ságnak s ajánlotta figyelmükbe a szerkesztésében 
Stampfel Károlynál Pozsonyban megjelenő „Nevelő-
oktcitás" czimű paedagogiai szaklapot, végre indítvá-
nyozta, hogy tekintettel számtalan érdemeire, őt az 
egyesület tiszteletbeli taggá válassza, a mit az elnök a 
tagok lelkes éljenzése kíséretében határozatilag nyom-
ban ki is hirdetett. A felolvasónak a közgyűlés tanul-
ságos értekezéseért köszönetet szavazott. Éppen delet 
harangoztak, mikor az elnök bemutta 

Dr Ében Mihály mágócsi (Osongrádmegye) plébá-
nost, ki az általa szerkesztett számológépet és mérték-
egységet jö t t megismertetni ; oly érdekesen és vonzóan 
adva elő tárgyát, hogy a tanítók, mint a tanuló növendé-
kek kíváncsian övezték körül. Bevezetésképen elősorolta 
azon szaktekintélyek véleményét, kik találmányát töké-
letesnek tartják, ezek közül számos külföldi, nevezetesen 
ausztriai és franczia elismerő nyilatkozatot olvasott fel ; 
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azután pedig megmutatta a négy alapműveletet a gépe-
zeten, melyen az egész és tört, illetve tizedes számokat 
is lehet alakítani ; mert tény, hogy az iskolába először 
belépő gyermek az egész és törtszám ismeretét hozza 
magával; végül ajánlotta, hogy a ministeriumtól ezen 
számológépet kérjék az iskolai vezetőségek az orosz 
helyett. 

A párkányvidéki népnevelők október hóban tar-
tott közgyűlésén elhatározták, hogy a tanítók a képvi-
selőházhoz adjanak be indokolt Memorandumot, hogy a 
kántortanítókra annyira sérelmes nyugdíjtörvény revide-
áltassék. Ezen eszméhez egyletünk minden tagja saját 
érdekében is kész örömmel csatlakozik ; a kinyomatott 
memorandum minden esperesi körnek megküldetik alá-
írás végett s a beérkező összes iveket az egyesületi 
elnökség továbbítja az egyház főhatóság utján rendel-
tetési helyére, egyúttal a további teendők végzésével 
megbízza Heidler Károly karlóczi kántortanítót, az egy- . 
let világi elnökét, ki több éven át a tanítói nyugdíj- ; 
ügyet tanulmányozza s a mult évi közgyűlés alkalmá-
val konkrét javaslatokkal lépett föl. 

A keresztény felebaráti szeretet találékony ; fel-
keresi áldástosztó kezével azokat, kikre a modern hu-
manismus nem is gondol, a szegénysorsu korán elhalt 
családfentartók elhagyatott, gyakran megvetett — ár-
váit — s ezek között a legszánand óbbakat, a szegény 
tanító-árvákat. Ki egész életében mások szellemi és 
erkölcsi jólétét éveken át munkálva a súlyos teher 
alatt megtörött, ki nemzedékeket nevelt az egyház és 
haza javára, — halálos ágyán fekve, üvegesedő s könnyes 
szemekkel nézi gyermekeit, szerető hitvesét, szivéhez 
nőtt kisded családját, fájdalmas sóhajok, közepette imára 
összekulcsolt kezekkel kérvén az Ur Jézust, kinek egész 
életén át hiven szolgált, az 0 szellemében nevelvén a 
kisdedeket, küldje el a szeretet angyalát kedves csa-
ládjához, melyet el kell hagynia örökké, hogy az gon-
dozza, istápolja, nevelje szivének magzatjait! 

De ime a haldoklónak végsóhajába a megelége-
dés és megnyugvás érzete vegyül, mivel tudja, hogy a 
tanítók egymással lelkileg rokonok, ugyanazon hivatás 
szent érzete hevítvén keblüket, s ezek s a jó szivek 
nem hagyják el, hanem szeretetüket megosztják velük 
gondoskodnak életük fentartásáról ; menhelyet készíte-
nek számukra. A „Tanítók Házau eszméjének alapját 
az élő keresztény szeretet főerénye képezi ; a „Ferencz 
József" internátus az önfeláldozó szeretet, a vallásos 
és hazafiúi érzés nagyszerű manifestatiója ; a létesíté-
sére adott fillérek megbecsülhetlen tőkét kamatoztat-
nak, valóban a haza oltárára letett áldozat. 

A közgyűlés Heidler Károly világi elnök lelkes 
felhívó szózata alapján elhatározta, hogy belép tagul 
a tanítók házát szervező bizottságba s az intézetben 
néhai Zelliger József nevére alapítványos helyiséget 
rendez. Zelliger József 1872 évtől 1886-ig állott a volt 
nagyszombati tanítóképző intézet élén, melyet nagy 
paedagogiai tudásával tekintélyes színvonalra emelt ; 
a mostani itjabb tanítói nemzedéket ő nevelte. Életének 
egyik legszebb napja volt 1882. év szept. 14-ike, midőn ' 
volt tanítványai s a vidékről összegyülekezett tanfér- ' 

fiáktól környezve megalakíthatta barátai támogatásával 
a Nagyszombat vikariátusi tanítóegyesületet, melynek első 
elnökévé határtalan lelkesedéssel ő választatott meg s ha-
lála napjáig 1886. augusztus 31-ig tapintattal vezette 
annak ügyeit s az első egyesületi évben 1883. szep-
tember 14-én oly impozáns közgyűlést tartott, mely 
mintául szolgált a többi egyesületeknek, melyek kez-
deményezésére alakultak. A mi egyesületünknek tehát 
ő vetette meg alapját s szelleme közöttünk él bevilá-
gítva működésünk szinterét. 

A vNépnevelőa paedagogiai szaklapnak szintén 
ő volt megalapítója és szerkesztője, mely a „Tan-
ügyi Figyelő" helyébe lépett; még gyermekeiben 
is szolgálja a tanügyet, kik a tanítói és papi pá-
lyán működnek, örökölve feledheti en atyjuk szerete-
tét hivatásuk s kartársaik iránt. Ily dicső és nagy 
paedagogus, magasztos példánykép s fénylő név előtt 
tanúsítottuk kegyeletünk u j jelét ; mert az összes em-
beri dolgok közt legmaradandóbb a dicsőséges férfiak 
emléke : hosszú időkre szóló munkáik folyton maga-
sabbra emelik nevüket s növelik ama dicsfényt, mely-
lyel emléküket állandósították. Negyvenkilencz éves 
korában ragadta el tőlünk a kérlelhetlen halál, várat-
lanul súlyosbítva szivünk sebét, üdvös működése delén 
oltotta ki az Ur dicsőségünk lámpáját; alkotásai gyü-
mölcsözzenek e drága anyaföldön nemzedékről-nemze-
dékre s emléke éljen örökké a tanítók szivében. 

(Vége köv.) 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A katholikus nagygyűlés eddigi lefolyásának képe. 

Ily népes nagygyűlésünk még nem volt. Négy 
ezeren felül van azoknak a száma, a kik tegnapig 
jelentkeztek. Hányan fognak majd a nagy körmenet-
hez csatlakozni, csak sejteni, de megmondani nem lehet. 
Örömtől repdes a szív, látásán a haladásnak, mely a 
katholikus öntudat és hitélet emelkedésében néhány év 
óta országszerte mutatkozik. A „B. H." ezúttal fején 
találta a szeget. Katholikus nagygyűlésünk valóban 
országos „búcsújárás" jellegét öltötte magára s gyor-
san elfoglalta diszes helyét, mint a katholikus hitélet 
egyik leghatásosabb főtényezője. 

Az ezidei, H. nagygyűlés, mely tulajdonképpen 
hétfőn reggel a Császka György kalocsai érsek ur által 
pontifikált ünnepi misével kezdődött, már az előtte 
való vasárnap délutánjára is reávetette ünnepélyes 
fényét. Ekkor volt ugyanis, d. u. 5 órakor, a Pázmány-
Egyesület rendkívüli közgyűlése, és a Szent-Imre-Egye-
sület fényesen sikerült diszgyülése, melyen Margalits 
Ede dr ünnepi és Glattfelder Gyula dr záró beszéde 
gyújtó hatásúak voltak az ifjúságra és a fényes közön-
ségre. Este 8 órakor ismerkedési estély volt a Vigadó 
termeiben, zenével, melyet a honvédzenekar szolgál-
tatott. 

Hétfőn reggel volt a megnyitó — szent mise és 
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nyilvános ülés. 9 órakor a belvárosi főtemplom már 
zsúfoltan tele volt hivő közönséggel. Férfiak domináltak, 
a mint ilyen alkalmakkor illik. Mise alatt az egyházi 
polyphon zene minden szépsége kitárult előttünk. Mise 
után a Vigadó nagytermébe sietett az ünneplő közön-
ség. Lent alig volt elég hely. A karzatok is megteltek. 
A püspöki karból megjelentek Schlauch Lőrincz bibor-
nok nagyváradi püspök, Császka György kalocsai érsek, 
Dessewffy Sándor csanádi, b. Hornig Károly veszpremi, 
Bubics Zsigmond kassai, Bende Imre nyitrai, Firczák 
Gyula munkácsi, Majlátli Gusztáv gróf erdélyi, Csáky 
Károly gróf váczi püspök és Fehér Ipoly pannonhalmi 
főajDát urak. 

Gróf Zichy János nagyhatású megnyitó beszéde 
után nyomban megalakult az elnökség. Elnökökké 
közfelkiáltással megválasztattak : Dessewffy Aurél, Sza-
páry István, Hunyady Imre, Zichy Nándor, Majlátli 
György és Wenckheim Frigyes grófok. A nagygyűlés 
3 szakbizottságának elnökeit is közfelkiáltással válasz-
totta meg a közgyűlés. A sajtóügyi bizottság elnöke 
dr Margalits Ede, a nevelésié dr Steinberger Ferencz, a 
socialisé Bakovszky István. 

Gr. Zichy János elnök indítványára üdvözlő táv-
iratok mentek a pápához és a királyhoz, Vaszary Kolos 
bibornok hgprimást pedig a nagygyűlés határozatából 
küldöttség üdvözli. 

Ezzel a megnyitó ülés a legjobb auspiciumok 
közt véget ért. 

Katholikus nagygyűlés. 
Hornig Károly báró, veszprémi püspök ur, a ka-

tholikus nagygyűlés ügyében a következő levelet in-
tézte ifj. Zichy János grófhoz : 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Mult hó 9-én kelt nagybecsű soraiból örömmel 

értesülvén arról, hogy a magyarországi Katholikus 
Körök Országos Szövetsége ez év november hó 4—7 
napjain Budapesten katholikus nagygyűlést óhaj t ren-
dezni, szives kötelességemnek tekintettem, egyházme-
gyém ftdő papságát s híveit arra, azon buzdító felhívás 
mellett figyelmeztetni, hogy e gyűlésen minél nagyobb 
számban megjelenni, ugy vallási, mint hazafias köte-
lességüknek ismerjék. 

Midőn erről méltóságodat tisztelettel értesíteném, 
egyúttal van szerencsém a nagygyűlés költségeihez 
némi hozzájárulásképpen 500 koronát mellékelni. 

Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását, melylyel maradok 

Veszprém, 1901. évi október 15-én 
Méltóságodnak 

alázatos szolgája 
Hornig Károly báró, 

veszprémi püspök 

— A Szent-lstván-Társulat 1901-ik évi november 
7-én délután 4 órakor Budapesten, Szentkirályi-utcza 
28. sz. a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorozcd : 1. 
Elnöki előterjesztések. 2. Igazgatói jelentés.- 3. Titkári 
jelentés-. 

I R O D A L 0 M. 
— Megrendelési felhívás „A Jó Pásztor háza 

Ó-Budán" czimű ismertető füzetre. Az ismertetés tar-
talma : a) a Jó Pásztor kongregácziója, e kongregáczió 
alapítása, elterjedése, b) A Jó Pásztor kongregáczió-
jának ó-budai háza. E háznak : I. czélja. II. lakói. III. 
Alapitónője. IV. Fejlődése. Ara 40 fillér vagy 3 pél-
dány 2 intenczió. A tiszta jövedelem a Jó Pásztor 
kongregácziójáé. Kelt Budapesten, III. ker., Ó-Buda. 
Bécsi-ut 163. sz. Fischer Ágoston, az ó-budai r Jó Pász-
to r - in téze t lelkésze. 

VEGYESEK. 
— Az uj püspökök. Bécsből jelentik, hogy a 

pápai nuncziaturán tegnap délelőtt tartották meg a 
kánoni proczessus informativust a három uj magyar 
püspökkel : Széchenyi Miklós gróf, István Vilmos és 
Városy Gyula püspök urakkal. Mind a három püspöknél 
Várady Árpád dr temesvári apátkanonok, miniszteri 
osztálytanácsos, és Drechsler Antal, a bécsi Pázmáneum 
igazgatója, szerepelt tanuként. Jelen volt Fischer-Colbrie 
az Augusztineum tanulmányi igazgatója is. Délben a 
rfuncziusnál ebéd volt, amelyre a délelőtti ünnepély 
valamennyi résztvevője hivatalos vala. 

— Az egri hősöknek. Egerben dr Samassa József 
egri érsek ur és dr Kállay Zoltán főispán védnöksége 
alatt „Dobó-szoborbizottság" alakult ; a terv az, hogy 
az egri hősök : Dobó, Bornemisza, Mecskey és a „ma-
gyar nök" eszményét szobor alakban megörökítsék. 
Országos gyűjtés indult meg a hazafias czélra, melyet 
mi is melegen ajánlunk t. olvasóink figyelmébe. Az ado-
mányok az egri polgármesteri hivatalhoz küldendők. 

— Egyházmegyei liirek. A kalocsai főmegyében 
Berauer József fiképezdei tanár a főszékesegyház kar-
mesterévé neveztetett ki. Kalmár György kuczurai 
plébános betegsége miatt nyujdijaztatott. A kassai 
megyében Magyar János eperjesi hitoktató málczai 
adminisztrátorrá; Mihajla Endre eperjesi hitoktatóvá, 
Uhrinovics Sándor gálszécsi káplánná lett kinevezve. 
A pécsi egyházmegyében Fekete Antal ujmisés Magyar 
Székre, Wajdits Károly ujmisés Mágocsra helyeztetett 
segédlelkésznek, Schäfer József szerpap Abaligetre ne-
veztetett ki kisegítőnek. A váczi egyházmegyében dr 
Galcsek György t. pápai káplán, papneveidei aligazgató 
és theol. tanár szentszéki ülnökké neveztetett ki. Léska 
József izsáki, Graefel Elek üllői, Gorilovics Alajos kál-
lói plébánosok javadalmukról lemondván, azokra pá-
lyázat nyittatott. Az üllői plébániát Kubinyi Endre mái-
elnyerte. Mihályik Ignácz t. kanonok dányi plébános 
az esperességről lemondván, a zsámbok-kerületi espe-
resség vezetésével Porubszky József pápai tb. kamarás, 
tó-almási plébános bízatott meg. Matton János szodi 
káplán Püspök-Hatvanba, s helyébe Sződre Thoma 
József verőezei segédlelkész helyeztetett át. 

— Október 27-én szentelte fel dr Párvy Sándor egri 
apát-kanonok úr a Hevesmegyei és Egervidéki Jóté-
konjr Nőegylet árvaházát, mely nemes büzgólkodásá-
nak köszöni létét. Az árvaház belső felszerelésének 
összes költségeit, tizenháromezer koronát, az apát-ka-
nonok„.úr nagylelkűsége fedezte, az építkezés költsé-
geihez pedig háromezer koronával járult. 

t Gyászhír. Most hétfőn temették Pécsett Ganzer 
János nyugalmazott mária-kéméndi esperes-plebánost. 
A sokérdemű férfiú aranymisés kort ért el. R. i. p. 
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A vonatok indulása Budapestről. A vonatok érkezése Budapestre. 
Érvényes 1 9 0 1 . évi októberhó 1 - t ő l . 

A keleti pályaudvarról 
D é l e l ő t t 

(Hova?) 

32: 6 20 v . v. 

604 6 50 
1 
gy-v-

j Gy.-Fehérv., Ifszeben 
1 Kolozsvár., M.-Sziget 

10 6 50 sz. V. Bécs, Grácz 
402 710 g.y-v- Kassa , Munkác 0 

1002 7 15 Zágráb, Fiume, Róma 
304 7 30 Rut tka , Berlin 

1302 7 30 Fehring, Grácz 
318 7 35 sz. V. Gödöllő 
906 7 40 Belgrád, Brod, 

1508 7 50 * Kassa , Csorba 
1008 8 00 Zágráb, Fiume, P('cs 
606 8 10 Arad, Brassó 
506 8 30 * Kolozsv. ,Brassó 

6 8 50' gy-v. Bécs, Graz 
408 8 50 sz. v. Munkács, M.-Sziget 

1708 9 15 M.-Szige1, Stanislau 
306 9 35 • i Rut tka , Berlin 

D é l u t á n 
|i 1 

944 12 00 Í.S7..SZ. Kis-Kőrös 
22 12 25 sz. V. 1 Bicske 

310 12,35 H a t v a n 
320 1 30' Gödöllő 
504 2 00, gy- V. Kolozsvár, Arad 

4 215' Bécs, Páris, London 
510! 2 20 sz. v. ! Szolnok 

16 225| Bicske 
404 2 351 gy- V . Kassa , Lemberg 
904 2 40 Belgrád, Konstantinápoly 
312; 2 40 sz. v. H a t v a n 

1004 3 00 gy- V. ' Zágráb. Fiume, Fó.na 
1022 3 20! v.-v. Adoiiy-Szabolcs, Paks 
910, 3 35; sz. V . Szabadka 
302, 3 45, ery. V. Rut tka , Berlin 

12 4 30 SZ. V . ' Győr 
308 5 20, 7} Rut tka , Berlin 
508, 5 45 Kolozstár, Brassó 
314 6 25 H a t v a n 

1706 7 05! M.-Sziget, Stanislan 
1 18 7 20 Bicske 

24' 7 35! Nkanizsa .Tr ies t 
1506 8 00 Kassa , Csorba 
1006 8 30 Zág: áS, Fiume, Kszék 
406 8 55' Miikolcz, Lemberg, Kassa 
502 9 15; gy- V. : Kolozsvár, Bukarest 

Pécs, Brod 1904 920: sz. v. 
Kolozsvár, Bukarest 
Pécs, Brod 

1304 9 50 V Fehring, Graz 
608 10 00 Arad, Brassó 
908 10 20 a Telgrád, ísíék, Erod 

8 10 45 Bécs, Sopron 
328 11 10 V . - V. Ruttka. ilisko'cz 

1 Közlekedik vasár- és ünnepnap 
előtti köznapokon. 

A nyugoti pályaudvarról 
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1 Berlinbe csak minden szerdán 
és vasárnap. 

2 Közlekedik ünnep- és vasárnap 
bez. novemb. 25-ig. 
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Érkezik minden hétfőn és csü-
törtök. 
Közlekedik ünnep és vasárnap 
bez. november 25-ig. 
Csak október és április hóna-
pokban közlekedik. 
Berlinből csak minden kedden 
és csütörtökön. 
Érkezik minden kedd, csütör-
tök és szombaton. 
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Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, november 9. 38. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

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

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

£ rtaloin. Vezéreszmék és Tanulmányok. U j püspökeink. — Kath. nagygyűlésünk fényözönének középpontja, magva, forrása. —Katho-
kus Nagygyűlés. Zichy János gróf elnöki megnyitója. — A XX. század és a katholiczizmus, Prohászka O. dr beszéde. — Egyházi 

Tludósitások. B u d a p e s t : A főváros hatóságának tisztelgése a biboros lierczegprimásnál. — V á c z : Püspökünk névnapja. — 
R ó m a : Az egyház és a tudományos kutatás igaz szabadsága. — Kath. Nevelés és Tanitásügy. Tanitógyülés. — Kath. Egyesületi 
Élet és Köztevékenység. A kath. nagygyűlés nyilvános ülései. — A Kath. Körök országos szövetségének közgyűlése. — Az euchariszti-

kus kongresszus. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
L E O N E . 

I. Vallás- és közokta tásügyi magyar minis-
te rem előterjesztésére István Vilmos dr felszen-
te l t püspök, szombathelyi káp ta lan i lielynök és 
kanonokot szombathelyi püspökké kinevezem. 

Ke l t Gödöllőn, 1901. évi november hó 
1-én. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 

II. Vallás- és közokta tásügyi magya r minis-
t e rem előter jesztésére sárvári és felsővidéki 
Széchényi Miklós gróf pápai prelátus, esz tergomi 
kanonok, j aák i apá t és a Pázmány- in t éze t 
igazga tó já t győri püspökké kinevezem. 

Ke l t Gödöllőn, 1901. évi november* h ó 
1-én. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 
Dr Wlassics Gyula, s. k . 

III. Vallás- és közokta tásügyi magya r minis-
t e rem előter jesztésére dr Yárosy Gyula pápa i 
prelátus , czimzetes apát , kalocsai kanonok és 
a budapes t i központ i papnevelő in téze t igaz -
ga tó j á t székesfejérvári püspökké kinevezem. 

Ke l t Gödöllőn, 1901. évi november l iá 
1-én. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 
Dr IVlassies Gyula, s. k_ 

^ S z o m b a t h e l y , G y ő r , S z é k e s f e j é r -

V á r püspöki t rón ja i t e h á t egyszerre k a p n a k feje-
delmet. A há rom egyházmegye együt t imádko-
zott , jó sokáig, az „isteni Felség előt t kedves fő-
pász torér t , "s az isteni Fe lség egyszerre örvendez-
t e t t e meg a há rom egyházmegyé t imá juk kegyes 
meghal lgatásával . Szen t P é t e r u t ó d j á n a k . 
Kr isz tus he ly ta r tó jának , bár m é g ünnepélye-
sen ki nem hirdete t t , de már egészen nyilván-
való t anúsága szerint, a há rom püspöki t r ó n r a 
„in f a m a sanct i ta t is" oly férfiak fognak n e m -

38 
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sokára lépni, kik „et plebem Dei vir tut ibus 
ins t ruent , e t fidelium mentes spiri tualium aro-
m a t u m odoré pert undent ." (Postcomm. Sede va-
kan te , pro Summo Pontifice.) 

A jogos kíváncsiságot s emberi t udvágya t 
az uj egyházi fe jedelmek életének eddigi körül-
ményeire nézve, nemes versenyzéssel, má r ki-
e légí te t ték a gyors hirhordók, a napi lapok. 
N e k ü n k i t t a fiúi hódolat b e m u t a t á s á n kivül 
m é g egy igen nagy kötelességünk volt fenn-
t a r tva : a legszebb kötelesség, a há la tolmá-
csolása a papi és világi hivek közönsége részé-
tőI , azér t a számta lan sok jóért , melyekkel az 
Úr három kiválasztot t apostolutódja anyaszent-
egyházunka t már -életűk eddigi fo lyásában is 
oly bőven megvigaszta l ták, megörvendezte t ték , 
megerősí te t ték . 

Az Ur hű főpapoka t t ámasz to t t minékünk, 
kik az (3 szíve és lelke szerint fognak csele-
kedni. És az Úr hűséges háza t fog nekik épí-
teni , és ők minden időben az 0 Kr isz tusa 
-előtt fognak j á r n i ! (I. Reg. 2.) 

Katholikus nagygyűlésünk 
iényözönének középpontja, magva, forrása. 

Kathol ikus nagygyűlésünkben megszál t és 
á l l andó helyet foglalt el az Isten. 

H o n n a n tudha tn i ez t? 
Onnan, mert ez a mi nagygyűlésünk már 

-oly óriás szervezet té izmosodott , hogy benne 
az emberfelet t iség kézzel foghatóan nyilatkozik 
m e g mindenkire nézve. A ki nem hiszi, pró-
bá l ja meg. 

Tegnap, szerdán reggel például, egyszerre 
k é t oly óriás ha táskörű kongresszus volt egy 
•és ugyanazon időben, külön helyen, a mely ké t 
kongresszus mindnyá junk életkérdésének más-
más lényegével foglalkozott . E r t e m a haza föld-
j é n való megélhetésünk nagy érdekeit ápoló 
kath. egyesületi szövetség kongresszusát egy-
felől, és más felől az eucharist ikus kongresz-
-szust. Amaz a mindennapi kenyérről s a 
többi hozzávalókról tanácskozot t . Emez az 
ember i élet csodálatos isteni t áp lá lkozásának 
fenséges t i tkával foglalkozott . Mindnyájunk-
n a k mindaké t helyen ott kel let t volna lennünk. 
Ámde , emberfelett iség, bilocatio nélkül, hajh, 
n e m lehet tünk egyszerre csak egy helyen ! 

Minket ajz eucharist ikus kongresszus vont 
magához, propter suam potiorem, superemi-

nentem, imo supersubstant ia lem principalita-
tem. Miben áll ennek a kongresszusnak fen-
sőbbsége, t ü s t én t ki fog tűnni . 

Az t mond ja a bölcselet és a h i t tudomány 
nagymestere Aquinói szent Tamás, hogy az 
okok rendjében az a lárendel t ok nem hat, nem 
bir hatni , csakis a fő, az első ok erejénél fogva. 
„In omnibus causis ordinatis effectus plus de-
pende t a causa prima, quam a secunda, quia 
causa secunda non agit nisi v i r tu te primae 
causae." *) 

Nos, a minden jó eredmény prima causaja, 
első és legfőbb oka, az Isten, hol van közve-
tet lenebb, hol van bensőbb, hol van áthatóbb, 
á t és á ta lakí tóbb ér intkezésben az emberivel, 
min t az Oltár iszentség mélységes mély t i tkán 
á l t a l ? ! 

Az is tenség és az emberség összefolyásá-
n a k s mintegy összeolvadásának e métységes 
mély t i tkában fekszik t ehá t a kath . nagygyű-
lésünkből szé táradó fényözönnek és éltető me-
legségnek középpont ja , magva, őskatholikus 
főforrása. 

A ker. emberiség főéletforrása, valóban, az 
Eucliaristia. Az ő sacrificiumi oldalán fakad szá-
m u n k r a minden jónak minden forrása. Az ő sacra -
men tumi oldalán táplálkozik minden erény, min-
denkötelességtel jesí tés , az egész keresztény em-
ber, minden elnyert és — a jövőben szerzendő 
isteni kegyelmeivel egyetemben. Ez a mi lel-
künk eledele. Es milyen eledel ez, és mily 
csodás a vele való táp lá lkozás! Igazán mily 
csodás ! Mily isteni és emberi egyút ta l ! Milyen 
isteni — egész a fe l foghatat lanságig ! Milyen 
emberi — egészen, min t P rohászka mondá, az 
emberi kóstolásig. „Omne de lec tamentum in 
se habens" . 

Ott vol tunk az eucliaristiai kongresszuson ; 
ot t vol tunk és csodálatos hi t t i tkokról szemmel-
] á tható , kézzelfogható és szájízzel Ízlelhető 
t ényeke t és igazságokat hal lot tunk. Mindnyá-
jan , kik hozzászól tak a nagy hitt i tokhoz, szé-
pen, lelkesen, meggyőzően, meghatóan, az 
Oltár iszentség csodás fénykörébe gyönyörűen 
illő gonddal és diszszel szónokoltak. De legin-
kább elemében volt ezen a csodás ülésen Pro-
hászka Ot tokár dr, magyar egyházunk spirituáli-
sainak spirituálissá, A magyar hitélet mestere, 
az Istennél, földi életén át is, oly ot thonosan ki-

*) S. th. 1. II. q. 19. a. 4. in c. 
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bejáró Nogáll János , még éltében kapo t t a ma-
gyar főspiri tuálisságban jogutódot . Szemtől , 
szembe l á tha t t a P rohászka Ot tokárban. Nogáll 
J ános t e r emte t t nekünk itjú magya r ascet ikát . 
P rohászka Ot tokár tovább fo ly ta t ja a m u n k á t 
és alkot nekünk a férfiúi erőnek tel jességébe 
felemelt fenséges magyar myst ikát . B á t r a b b 
merészebb, erősebb, univerzál isabb Nogállnál , 
mer t a dogmat ikában rómaiasabban iskolázott . 

Ezú t t a l az Oltár iszentségnek a m a vonat-
kozásairól szólott, a melyeken át ez a „csodá-
latos szentség" az emberi szívet, az emberek 
erkölcseit és életét befolyásolja. 

E z t a beszédet szórói-szóra kel lene kihir-
detni minden papi, minden kathol ikus házban . 
Minden kivonatolás csak összezsugori tása a 
végtelen fénykörben véghezvi t t eme merész 
és vil lámgyors vá l toza tú szárnyalásnak. Csak a 
nagy fordula tok ha t á rpon t j a i t je löl jük m e g 
tehát , ide-oda ve te t t egy-két karczolással . 

Az Isten, az örök, a végtelen . . . oly 
igen messze esik a parányi emberi lénytől . 
Inkább távolról való bámulás, min t közvetet-
lenül való élvezés tárgya. Közelebb kel le t t t ehá t 
hozzánk hozni az t a lényegében felérl ietet len 
ftlséget és életforrást. Közelebb hoz ta Krisz tus 
Urunk a megtestesülésben. Még közelebb hozta , 
azaz több mint közelebb h o z t a ; behozza egé-
szen belénk, behozza nyelvünk izlelésébe, be-
hozza vérünkbe, a rczunk és szemeink fényébe 
—- az Oltár iszentség által. Mert ez a szentség : 
az Is ten F ia mint emberi táplálék, mely testet-
lelket csodás módon egyazon táp lá lékka l táp-
lál. Az isteni életet átönti belénk. A mi szí-
vünk Jézus szive véréből á ta lakul és az 0 
szivének Iángiát lobogta t ja ! Ez a beszéd veleje. 

Mi következik belőle? 
Egy láng minden kathol ikus szívben, 

Krisztus szivének a l áng ja ! . . . Mily kecseg-
tetés, mily alapos, mily szép remény ! 

Nem t i tok ; az egész ország tudja , az 
egész katholikus világ fáj lal ja , hogy mi ma-
gyarországi kathol ikusok nem vagyunk min-
denben egy szív és egy lélek. Az u. n. auto-
nómiában és a politikai ál lásfoglalásban, quoad 
secundaria, másodrendű dolgokra nézve ugyan-
bár, de erős eltérések nyi lvánulnak köz tünk . 

A szívek és elmék # egyesítésének isteni 
forrása ime i t t van templomainkban, az Oltári-
szentségben. Sokfelől kiáltó e lhagyatot tságá-
val ha egyebet hamar j ában nem tudunk tenni, 

— szánjuk meg m a g u n k a t ! A z u t á n .. . . Az-
u t á n ? . . . A z u t á n merü l jünk el ebben az. 
é le t forrásban egészen. És akkor leszünk m a j d 
sz. Ágos ton szerint „societas ipsa s a n c t o r u m : 
ubi pax erit et uni tas plena a tque per fec ta . "*) 

* 

K A T H O L I K U S N A G Y G Y Ű L É S . 
Zichy János gróf elnöki megnyitója. 

— Nov. 4. — 
Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! (Mind örökké 

Amen !) Fömagasságu bibornok ur, nagyméltóságú véd-
nöki kar, mélyen tisztelt katholikus kongresszus ! Egy 
éve mult, hogy a millennáris katholikus nagygyűlésen, 
melyen megünnepelni kívántuk a magyar állam ezredik 
születése napját, határozatilag kimondatott az, hogy 
évről-évre tartassék katholikus nagygyűlés e hazában 
azon czélból, hogy a magyar katholikusok között mind-
inkább kifejlődvén az összetartozandóság és az össze-
tartás érzése, állandóan szervezkedhessél?: a katholikus 
társadalom, ébredjen mindinkább öntudatra, legyen 
végre faktor Magyarország társadalmában, legyen érző 
és gondolkozó szerve az állami életnek, mely anyagi 
és erkölcsi súlyával ne csak imponálni, hanem tényleg 
hatni is képes legyen. (Elénk helyeslés.) 

Amikor mi katholikus nagygyűlésre összejövünk, 
sem provokálni, sem más felekezetek ellen izgatni nem 
akarunk. (Igaz ! Ugy van !) A mi érdekeink oly spe-
cziálisak, érdekkörünk oly nagy, hivatásunk és szere-
pünk oly óriási, hogy bátran künn hagyhatjuk a kicsi-
nyes kérdéseket ; nem kell, sőt nem is szabad itt 
mások ügyeivel foglalkoznunk, hanem első feladatunk, 
magunk elé tartani az önmegismerés tükrét, mely nem 
csal, mely olyannak mutat be, mint aminők vagyunk, 
hogy végre megismerjük önmagunkat, belássuk hibáin-
kat, gyöngeségeinket, de felismerjük egyúttal képes-
ségeinket, hivatásunkat és feladatainkat (Helyeslés), 
megalkossuk azt a keretet, amelyet be kell tölteni te-
vékenységünkkel, hogy megtalálhassuk végre a módot, 
arra nézve is, miként lehet egy erős, hatalmas szerve-
zetbe vonni mindazokat, kik a katholikus társadalom-
hoz tartoznak, abban élnek ós kötelességeiket híven 
teljesíteni is akarják. (Elénk helyeslés és tetszés.) 

Mindenekelőtt egy nagy tévedésre akarok rámu-
tatni. Igen sokan ugy gondolkoznak, hogy amikor a 
katholikusokat, mint olyanokat tömöríteni és öntudatra 
ébreszteni akarjuk, bünt követünk el a magyar állam 
szempontjából, (Felkiáltások: Nem áll! Ellenmondás.) 
mert egy elválasztási műtétet végezünk (Ellenmondás,) 
egy külön tábort alkotunk és ahelyett, hogy az állam 
érdekeinek szempontjából egyesítenők az erőket, azo-
kat elforgácsoljuk egy specziális érdekkör alkotása 
által. 

Tisztelt nagygyűlés! Ezt én határozottan nagy 
tévedésnek tartom. (Igaz! Ugy van !) Mert abból, hogy 

*) Tract. 26. in Joan. sub. fin. (Breviárium, in 
Festő Corp. Christi, Noct. 3.) 

34* 



300 .RELIGIO. LX. évf. 1901. 

a katholikusok társaságát, amely tényleg létezik, (Igaz ! ; 
Ugy van!) mert hisz mindazok tagjai, kik Magyar-
országon a katholikus egyház liivei — tömörítjük és 
öntudatra ébresztjük, azt nem vonjuk el sehonnan, s 
•ebből nem következhetik semmiféle elválasztás vagy 
különválás. (Igaz ! Ugy van !) Ha nem léteznének fele-
kezetek és bárki is ujakat alkotna, azt a magyar állam 
szempontjából bizonyos körülmények közt igenis ve-
szélyesnek tartanám ; de létező erkölcsi faktorok erői-
nek fokozása, érzelmi és gondolatviláguknak hazafias 
és vallásos irányba való terelése nemcsak nincsen az 
állam kárára, hanem ellenkezőleg éppen az ő jól fel-
fogott érdekében áll. (Elénk helyeslés.) 

Mi katholikusok, egyháziak és laikusok egyaránt, 
ha tömörülni akarunk, ne azt keressük, ami elválaszt, 
hanem azt, ami egyesíteni képes, (Igaz ! Ugy van !) 
mert nagy erő él bennünk, melyre az államnak is 
szüksége van. (Ugy van !) Vallásosság és hazaszeretet ! 
Az emberi szívnek két leghatalmasabb ideálja (Tetszés), 
két nap, melynek izzó sugarai melegítenek, világítanak 
és termékenyítenek akkor, ha egymással teljes harmó-
niában vannak, de paralizálják kölcsönösen a sugarak 
erőit, ha e két ideál közt összhangzás nincsen. (Elénk 
tetszés.) Ezt a harmóniát fenntartani, s ha megzavar-
tatott, újra helyreállítani minden hivő polgárnak szent 
kötelessége. (Elénk helyeslés.) Mert csak, ha e két 
érzés teljesen össze tud forrni, teljesítjük tökéletesen 
azt a feladatot, melynek megoldása minden egyes ka-
tholikus polgárra hárul. (Zajos tetszés.) 

Tisztelt katholikus nagygyűlés ! Az életben leg-
nehezebb az arany középutat megtalálni és arról le 
nem térni. Hogy meddig haladjunk a béke ösvényén 
és hol térjünk át az önérzetes önvédelem útjára, hogy 
a katholikus társadalom önfentartási akcziójából mikor 
váljék küzdelem és mikor érkezik meg a pillanat, mi-
dőn a katholikus társadalom, mint olyan, a maga súlyá-
val czéltudatosan, irányítólag nehezedjék az állam-életre, 
mindezt csak akkor lehet helyesen megítélni, ha 
mindenekelőtt állandóan egységes szervezetbe olvad a 
katholikus társadalom, (Elénk helyeslés), továbbá, ha 
készségesen aláveti magát az arra egyedül hivatott 
taktor : a püspöki kar irányításának. (Élénk helyeslés.) 
A püspöki kar pedig állandóan ott tartva kezét a 
katholikus társadalom szivén, figyelemmel kisérve ezen 
egységes szervnek minden életnyilvánulását, a legna-
gyobb veszélyek között is öntudatosan és czéltudatosan 
irányítja azt. (Élénk helyeslés.) 

Egy dologgal azonban tisztán kell lennünk és ez 
az, hogy az államélet folyása, fájdalom, nem gravitál 
mindenkor azon irányba, melyet a katholikus társa-
dalom számára kijelölnek annak tradíciója, hitünk tanai 
s azon szent czél, amely előttünk lebeg. (Igaz! Ugy 
van !) 

Ilyen kritikus alkalmakkor, melyek mindenkor elő-
fordulhatnak és tényleg elő is fordultak, van különö-
sen szükség czéltudatos irányításra. A katholikus tár-
sadalom szervezése és vezetése nézetem szerint a világi 
elem feladata, de irányítására mindig és kizárólag csak 
a püspöki kar alkalmas. (Élénk helyeslés.) 

Ig}' fogva fel a katholikus társadalom életét, t. 
közönség, kimondhatjuk azt, hogy ha a katholikus tár-
sadalom teljesen egységes szervezetet fog képezni, soha 
más mozgalom a katholikus társadalom kebeléből nem 
keletkezhetik, mint csak az, melyet a hazafias magyar 
püspöki kar a maga tekintélyének egész súlyával fed 
s ha bizonyos körülmények között a katholikus társa-
dalom a maga súlyával irányitólag is kénytelen hatni 
az állami élet folyására, ugy ezen nyomás legnagyobb 
része is csak a püspöki kar erkölcsi értékének sú-
lyából eredhet. (Igaz ! Ugy van !) 

Eőfeladatunk tehát megalkotni az egységes szer-
vezetet, hogy a vezetés és irányítás is egységes lehes-
sen. (Helyeslés.) A magyar katholikus társadalom azon-
ban még ma olyan, mint az u j bor : egészen nem for-
rott ki, sőt, fájdalom, gyökerében előbb lett megtá-
madva, mielőtt megérett volna az ellentállásra. (Igaz! 
Ugy van !) Innen ered az a szomorú körülmény, hogy 
eddig a katholikus társadalom egységesen szervezve 
nem volt, innen van az, hogy abban a nyomásban, 
melyet a katholikus társadalom az állami élet folyására 
gyakorol, nincs meg a teljes összhang, innen magya-
rázható, hogy vannak olyanok a legjobbak között is, 
kik azt hiszik, hogy a magyar katholikus társadalom 
részekre szakadt, holott még eddig, fájdalom, állandóan 
és teljesen egységes nem is volt soha. (Igen ! Ugy 
van!) Ezt az egységességet végre megalkotni, megal-
kotni a maga teljességében, ugy, hogy az állandó le-
hessen, ez képezi most feladatunkat. (Élénk tetszés.) 
Ezen nagy czél megvalósítására kell szövetkezni rang-
és osztály különbség nélkül (Zajos helyeslés és tetszés) 
mindazoknak, kik a világ minden államában faktornak 
tartják a katholiczizmust, azoknak, akik érzik és tud-
ják azt, hogy a magyar katholiczizmusban egy nagy 
konzervatív erő lakik, mely elválaszthatatlan a mo-
narchia gondolatától (Zajos helyeslés), a dinasztia iránti 
hűség érzetétől (Zajos helyeslés és tetszés), mely az 
állami életben is ragaszkodik a megszentelt hagyomá-
nyokhoz (Élénk helyeslés), amely épp oly régi, mint a 

! korona (Élénk helyeslés), épp oly ősi, mint a haza 
(Élénk helyeslés), mely összeforrasztja a hitet a haza-
szeretettel (Zajos helyeslés), az állam nagyságát az 
egyház hatalmával. (Hosszas, zajos tetszés, éljenzés és 
taps.) 

Ezt kell mindig és minden körülmények közt ki-
domborítanunk, ezt kell imáinkban és törekvéseinkben 
kifejezésre juttatnunk, hogy belássa mindinkább az állam 
azt, hogy a magyar katholiczizmus az államnak élete 
fejlődésében nem korlátja, hanem támasza (Zajos he-
lyeslés), melyre a legválságosabb időkben mindenkor 
biztosan számíthat a haza. (Zajos helyeslés.) Ha tehát 
katholikus társadalmat szervezünk, azt erősítjük, össze-
tartjuk és a magyar püspöki kar bölcs irányítása mel-
lett vezetni óhajtjuk, ezzel hazánkat is akarjuk szol-
gálni: (Igaz! Ugy van!) mert, valamint a múltban is 
mindig ott állott a magyar katholiczizmus a maga 
anyagi erejével mint egy fellegvár, mely a meggyőző-
dések sziklatömbjeiből megalkotva, mint egy bevehe-
tetlen és elpusztíthatatlan erőd segített megvédeni a 
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hazát : épp ugy a jövőben is ott fog állani a szervezett 
katholikus társadalom erkölcsi súlyával erős sziklafal-
ként, hogy visszaverje mindazon támadásokat, melyek 
meg akarják gyöngíteni azt az erkölcsi alapot, mely 
közös fundamentuma az ezeréves Magyarországnak és 
a közel ezeréves magyar katholiczizmusnak egyaránt. 
(Hosszantartó, zajos helyeslés, éljenzés és taps.) 

Tisztelt katholikus nagygyűlés! Meggyőződésem 
az, hogy amig teljesen egységes katholikus társadal-
munk nem lesz, mig annak életnyilvánulása nem öntu-
datos, mig ebből kifolyólag az irányítás és vezetés nem 
teljesen egységes, addig az a nyomás, melyet a katho-
likus társadalom természetszerűleg az állami élet irá-
nyítására gyakorolni kénytelen, nem is lesz eredményes. 
(Igaz ! Ugy van !) Mindaddig, mig a katholikus társa-
dalom hosszú álmából teljesen öntudatra nem ébred, 
addig annak akcziója sohasem lesz más, mint kísérle-
tezés, sokszor az erők elfecsérlése, talán félreértések 
nevelője is, mely még az állami életre sem hathat erő-
sítőleg. (Igaz ! Ugy van !) 

Ne zárkózzék el tehát senki ettől a nagy akczió-
tól, mely épp oly hazafias, mint aminő katholikus 
(Igaz ! Ugy van !), mert a ki kivonja magát ezen nagy 
munkából, az előre kiközösíti önmagát abból a tábor-
ból is, melyet magyar katholiczizmusnak nevezünk. 
(Elénk helyeslés.) De ha összeállanak végre Magyar-
ország összes katholikus tényezői, megteremteni azt a 
maradandó, ragyogó erkölcsi értékkel bíró alkotást, 
akkor e szervezet vezetése is természetszerűleg mindig 
a leghívatottabbak kezében fog maradni, akkor nem 
lazán összefüggő töredékek fognak egymás mellett ha-
ladni, hanem egy oly hatalmas faktor fog öntudatosan 
működni, a mely a magyar püspöki kar irányítása 
mellett ideálisan oldja majd meg azf a feladatot, mely 
az én eszményképem, s a mely nem más, mint az a 
törekvés, hogy egy hazafias katholikus társadalom által 
végtelenül erősítsük a magyar állameszmét (Lelkes 
éljenzés.) s viszont egy hatalmas keresztény Magyar-
ország kebelén örökké virágzásban tartsuk az állam-
fenntartó katholiczizmust. (Hosszantartó, élénk helyes-
lés, éljenzés és taps.) 

Ez a mi törekvésünk czélja. Türelemmel, szere-
tettel, kitartással dolgozzunk annak elérésén ; gondol-
juk meg, hogy hosszú évek mulasztását nem lehet pil-
lanatnyilag, elhamarkodva pótolni. Meggyőzni és nem 
legyőzni akarjak (Elénk tetszés.), akkor nemsokára 
itt lesz a hajnalhasadás, amikor megszületik végre a 
maga teljességében az a hatalmas szervezet, amelytől 
hazánknak jobb jövője függ. (Zajos tetszés.) 

Áthatva ezen lelkesítő eszménytől, üdvözlöm 
önöket ma és kérve lelkes közreműködésüket a nagy 
mű betetőzéséhez, mai második katholikus nagygyűlé-
sünket megnyitottnak nyilvánítom. (Szűnni nem akaró 
leik es éljenzés, tetszés és taps.) 

• A XX. század és a katholiczizmus. 
— Prohászl a Ottokár dr beszéde a kath. nagygyűlés nov. 

4-ik második nyilvános ülésében. — 
Mélyen tisztelt országos katholikus nagygyűlés ! 
Valóban a kérdések nagy őserdeje előtt állok, 

mikor tárgyam fejtegetésébe fogok ; végig vágni azi 
erdőn nem tudok, de néhány vezető gondolat szárnyára 
kelve kijelölöm az irányt, melylyel a XX. században 
az egyház állammal, társadalommal, tudománynyal szem-
ben követni fog. (Halljuk !) 

Előzetesen is néhány szóval ecsetelhetem : a tudo-
mánynyal szemben ki fogja emelni természetfölötti jelle-
gét, a társadalomban érvényesíteni kényszerül szoeziális, 
kulturális irányát, az állammal szemben küzdeni fog füg-
getlenségéért s szabadságáért. 

A tudománynyal szemben a kereszténység homlo-
kán a természetfölöttiség csillaga ragyog. 

Tekintsenek most el az egyháztól, mint intézmény-
től s tekintsék mint a kinyilatkoztatott, ősi tradicziók 
folyamát Istenről, halhatatlanságról, örök boldogságról. 

Ez ősfolyam a pátriárkák sátrai mellétt, a Sinai 
hegy alatt folyik el ; a nemzetek babonáiban elposvá-
nyosoclik, de a zsidó nép nemzeti életében medret 
váj, mig végre a Golgotha szikláiról a krisztusi kinyi-
latkoztatásban szétárad a földre s óczeánná mélyed. Ez. 
ősfolyam a szellemi életnek legrégibb árama, régibb 
mint a tudomány s minden filozófia. Hesiod és Homer 
költeményei mutatják, hogy a filozófok sokkal későb-
biek a nagy tradícióknál. A földközi tenger kultúrájának 
filozófusai csak a VI. században Krisztus előtt kezdték 
feszegetni az örök gondolatokat: „Pherekides Syrus 
primus dixit animos hominum esse immortales", mondja 
Cicero. (Quaest. Tuscul.) De az nem baj ; az ősi kinyi-
latkoztatás árama, mely a népek hitében árad végig a 
történelmen a filozófiától független. Az őstradicziónak 
nincsenek filozófusai, hanem vannak pátriárkái, prófé-
tái, Mózese, Krisztusa, apostolai, vértanúi, szentjei. 

Ez őstradicziók mellett őrt áll a természetfölötti 
tekintély „in signis, et prodigiis et virtutibus", a fizi-
kai s erkölcsi rendnek csodáival s ez gondozza és 
ápolja és neveli a nemzetek hitét és erkölcsi életét. 
Nem is líizza azt másra. Mint ahogy a levegőt az Isten 
nem bizta a chemiára s a viznek előállítását a labora-
tóriumokra; mint ahogy a teremtést nem üvegházakra r  

s az anyai szeretetet nem felsőbb leányiskolákra : ugy 
a lelkek erkölcsi életét nem bizta senkire, azt magának 
tartotta fönn, s hogy igazán ő csinálja, azt az élet 
mutatja. Az ő müveinek apologiája a te t t ; az ő the-
zise az élet : ha nem követitek, megrothadtok ; ha nem 
ragaszkodtok hozzá, sötétben maradtok; higyjétek el, 
a népek életét nagy hagyományok hordozzák ; erkölcsüket, a 
lelkek életét isteni erő élteti s enélkül sem tudás, sem 
kuliéira nem segit rajtatok. 

Ez a supernaturalizmus; s e supernaturalizmus meg-
testesülése a katholikus egyház ; történelmileg is a leg-
nagyobb intézmény, de erejében és kihatásában telje-
sen természetfölötti ; „non de mundo", hatalma nem e 
világból való. 

S e körül zúg és zajlik a világ s a X X . század-
ban a-szellemek oszlását e két szó jellemzi: naturaliz-
mus vagy supernaturalizmus és semmi egyéb. 

Harnack már figyelmeztette a tudományt, hogy 
ne veszítse el szemei elől a kérdést, mert az írás,. 
Mózes s a próféták, Jézus, a teremtés s a csoda, a h i t , 
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kegyelem s az egyház mind egy alapon áll, melynek 
neve supernaturalizmus. „Nicht um Mirakeln handelt 
es sich, sondern um die entscheidende Frage, ob wir 
hilflos eingespannt sind in eine unerbittliche Nothwen-
digkeit, oder ob es einen Gott gibt, der im Regiment 
sitzt, und dessen naturerzwingende Kraft erbeten und 
erlebt werden kann." (Das AVesen der Religion.) Erről 
van szó s erre a kérdésre kell feleletet adni. 

Két irányzat küzd a természetfölöttiség ellen, az 
egyik az exakt tudományban, a másik az erkölcstan-
ban. Az előbbi többé-kevésbé nyers materializmus ; az 
utóbbi az „Uebermensch" erőlködéseinek rendszere. 
Mindkettőre nézve azt jósolom, hogy olcsóbban adják 
majd később s szerényebbek lesznek. (Derültség.) 

Az elsőt lefegyverzi majd a belátás, hogy a me-
chanika nem minden s hogy a világ s az élet mélyebb, 
mint ahogy gondoltuk. Viichov Gusztávval s Poin-
caréval arra a belátásra jutnak, hogy a fizikai elmé-
leteknek egyáltalában nem az a czélja, hogy a dolgok 
lényegét s az életet megmagyarázzák, hanem hogy a 
történteket s azoknak összefüggését kimutassák. Poin-
caré e kijelentése a fizikusoknak mult évi nemzetközi 
kongresszusán Párisban józan is, szerény is, kegyetlen 
is ; kegyetlen, mert lemondást követel több nagyzó, 
modern gondolatról, de lemondást a tévelyről az igaz-
ságért, lemondást a nagy-mondásokról az igazi metho-
clusért. 

Hiába; a tudományra is lemondás vár, az a le-
mondás, hogy a világot az ember fizikailag megma-
gyarázni képtelen. A tudománynak is át kell esnie 
•ifjúkori szilajságán s ambiczióin, s mérsékeltebbé kell 
válnia, hogy a végtelennek s a hitnek tornáczába jut-
hasson. Mig gyerek, addig szilaj, szenvedélyes és sze-
rénytelen; ha férfiú lesz, megszelidül, szoliddá s reálissá 
válik. 

Ezen a változáson átesett már többször. Midőn 
1751. május 26-án Horvátországba nagy meteor-vas-
darab huit le az égből s a zágrábi konzisztórium 
jegyzőkönyvet vett föl az esetről, a természettudósok 
nevették a konzisztóriumnak s a szemtanuknak együ-
gyüségét, kik jegyzőkönyvileg konstatálnak valamit, 
ami a tudomány szerint akkor lehetetlen volt. S ime 
most már a tudomány is ily együgyü lett. (Derültség. 
Tetszés.) 1790-ben a párisi Akadémia viczczel egy kő-
eső fölött, melyet 300 szemtanú bizonyított s ünnepé-
lyesen megsajnálta azokat, kik nem a tudománynak, 
hanem szemeiknek hisznek. (Elénk derültség.) Azóta a 
tudomány is megengedte, hogy az égből kövek hull-
hatnak. (Elénk derültség.) Mit gondolnak? nem fog-
nak-e 2000 év körül igy irni : voltak 1900 körül még 
tudósok, kik a létet az anyaggal s az életet a moz-
gással magyarázták s nevették az együgyüeket, kik 
felsőbb s mélyebb elveket vettek föl az élet magyará-
zatára? azok eget ostromló, de rövidlátó titánok vol-
tak, mi szerényebbek vagyunk ! Különben Oszkár 
H er twig már két év előtt kimondta : „wir sind in-
zwischen bescheidener geworden". (Tetszés.) 

A másik irányzat, az Uebermensch iránya, pa-
naszkodik s haragszik a supernaturalizmusra, hogy 

gyászba borította a világot, elhervasztotta a rózsákat, 
ködöt borított az égboltra, gyöngévé tette az embert : 
a hősies típus, a szép föld, a mosolygó ég azóta ki-
pusztult. Akik igy panaszkodnak s igy haragusznak, 
azoknak tekintetét arra az oktávára irányozzuk, melyet 
most ünneplünk, a Mindenszenteknek ünnepi gondola-
tára. Az ember apotheozisa ragyog felénk ez ünnep-
ből ; ami régen kísértés volt, „eritis sicut Dii", az most 
erényben van kiváltva s igaz lett, „Dii estis et Filii 
Excelsi omnes". Nézzétek a szentek sorát! Valóságos 
Dante-i vizió ; lelkek, kik az ideál felé törnek, a meg-
testesült Isten felé ; emberek, kiknek vezető gondola-
tuk az örök élet, szenvedélyük a haladás, kinjuk az 
elmaradás. Emberek, kik arisztokratái a szellemnek s 
a testnek ; mert testük is szent, vérük isteni, keblük 
a Szentlélek temploma. (Elénk tetszés és taps.) Lelkek, 
kik mindig fölfelé törnek s csak azért ereszkednek le, 
hogy másokat magukhoz emeljenek. Ne féltsétek őketr 

hogy ellágyulnak s betegesen fejlődnek ; lelkük erős, 
mert szeretetük fortis ut mors, erős mint a halál. 

Tehát tisztelt Buddhisták és Nietzsche, legyetek 
szerényebbek, „denn auch hier gibt es Götter." (Igaz ! 
Ugy van!) 

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! Mi a huszadik 
században az egyház viszonya a társadalomhoz ? Az 
egyház és a kereszténység nemcsak egy természet-
feletti hatalom, hanem a kereszténység egy kultúr-
hatalom per eminentiam s mint ilyen, páratlan a 
világtörténelemben. (Ugy van!) Római kulturánál, 
görög szellemnél, a germán nép hivatásánál, európai 
műveltségnél hatalmasabb egy szellem ez, amely a 
Földközi-tenger kulturáját letörte és szellemben sokkal 
erősebb, hatalmasabb kulturának nyitott tért, amely 
főleg a germán népekben alkotott magának egy mé-
diumot, amelyben kifejleszthette összes erejét. E szel-
lem által lett Európa a nagy Ázsiának tengerbe nyúló 
foszlányaiból a czivilizácziónak és a szellemi életnek 
tűzhelyévé ; ez itt minden mozgalomnak a motora, a 
villamos telepe ; mert, uraim, ami a világon mozog, 
az mind európai mozgalom. Kínában nem mozog sem-
mi, csak, ha a poroszok, meg a francziák, meg az 
angolok oda jönnek az embereket mozgatni. (Derült-
ség.) Es Indiában sem mozog semmi. Ott a brahmá-
nok kontempláló filozófiába merülnek el, de hagyják a 
dolgokat menni, ahogyan mennek. Es a hangyaálla-
mokban — ezek a mohamedán államok — ott szintén 
nem mozog semmi. Tudják miért, t. uraim? Nincsen 
individuum ! (Tetszés.) 

Hol született az individuum ! Hol született az em-
ber? Hol született? 

A kereszténység előtt nincs ember, nincs indivi-
duum. (Zajos helyeslés, tetszés és taps.) A keresztényi 
ség ringatta az individualizmus bölcsőjét. Emberré lett 
pedig ez a fajzat, ez az egyed, ez a természetrajzi 
tipus egy suttogó szó által, egy sugallat által, amely 
az isteni ajakról azt súgta : Testvérem vagy ! (Tetszés.) 

Krisztus testvére én vagyok ! Felébred az ember-
ben az öntudat szenvedélye ! Egynek érzi magát az 
Úrral ! Azt mondta neki Krisztus : Te testvérem vagy ! 
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Vigyázz, ne tűrd, hogy páriák legyenek köztetek, mert 
az a hindu műveltségnek nyomorult fattyuhajtása. 
Testvérek vagytok! Ne tűrjétek, hogy heloták legye-
nek köztetek, mert ez a klassziczizmusnak nyomorult 
árnyéka! Ne tűrjétek, hogy legyenek köztetek szám-
kivetettek, akiket száműz önzéstek vagy jogotok, szá-
műz jogból, jóból, kenyérből! Ne tűr jé tek! Álljatok 
talpra ! Az evangélium nevében mondom neked : 
Kelj fel! 

És felkelt — az ember ! (Szűnni nem akaró élénk 
tetszés, éljenzés és taps.) 

S a krisztusi tan lett az apostolok ajkán bekö-
szöntő : Viri fratres ! lett programm ! lett keresztény 
kultúra s föllép most újra, mint szocziális irányzat, mely 
a keresztény Európát ragadja s ragadja föltartóztat-
hatlanul. (Zajos tetszés.) 

A szocziális irányzat, das ist der neue Cours, mon-
dotta Vilmos, német császár. Ez a társadalomnak irá-
nya ; s hogy valóban az, azt hirdeti a történet, a fej-
lődés, a tudomány, a -művészet, azt hirdeti a fölfelé 
törő társadalmi rétegeknek tisztult öntudata, mely ré-
gen forradalmakban s parasztlázadásokban adta ki ért-
hetetlen kinját, most pedig törekvéseit mint a termé-
szetes fejlődés követelményeit tár ja a társadalom elé s 
nincs senki, aki visszaveti, kivéve a Nietzsche-téle ős-
burzsoákat. 

Ha tehát a társadalom irányzata a X X . században 
erősen szocziális lesz s ha e szellemet kezdet óta a 
kereszténység ébresztette ; ha a vezérgondolat a szo-
cziális fejlődésnek gondolata s ezt a gondolatot csilla-
gul Európa homlokára a kereszténység tűzte : vájjon 
kitérhet-e a katholikus egyház a szocziális munka elől ? 
vájjon félreállhat-e a társadalom törekvéseinek út járól 
az az erkölcsi hatalom, mely e világnézettel köszön-
tött közénk ; mely földúlta nyugalmunkat s ujjával a 
„testvérek" ideáljára mutatva fölszította bennünk az 
igazi emberiségnek szenvedélyét?! Vájjon lezárhatja-e 
kebléről a gyermeket, melyet szült? megtagadhatja-e 
azt a műveltséget, melyet nevelt? megtagadhatja-e ki-
váltképp akkor, mikor a szocziális munkába beleáll 
államtudomány, művészet, humanizmus, jó sziv, vörös-, 
fehér-, kék-kereszt; akkor maradjon-e ki a napszám-
ból a népszerű, gyalogjáró apostoli egyház ? ! (Elénk 
tetszés.) 

Nem, nem maradhat el. (Zajos helyeslés.) Népe-
ket nevelt, kulturát teremtett, — ez az ő mestersége ; 
folytassa azt hát tovább; (Hosszantartó zajos helyes-
lés, éljenzés és taps.) de most az ideál is természetesen 
magasabban áll ; az ideál a politikailag, a müveltségileg, 
gazdaságilag megerősödött s kifejlett nemzet. A gyerek-
nemzetek helyébe nagykorú népek lépnek, melyeknek 
törekvéseik, harczaik, fölfogásuk, szellemük nem a régi. 

Ami illeti törekvéseiket s harczaikat, a modern 
nemzetek a gazdasági életben adják ki összes erejüket. 
Küzdelmeiknek u j harcztereik vannak, melyeken a né-
pek csatája folyik. Puskapor ós ólomgolyó nélkül öl, 
rombol, szed áldozatokat, többet mint a Waterlooi, lip-
csei, gravelotti csaták : ez a gazdasági világharcz. Mai 
csaták csak ezért a világharczért folynak Kínában épp 

ugy, mint a buroknál, „das ist der Kampf um den 
Futterplatz," mondják a német szocziálisták. (Tetszés.) 

De a modern gazdasági élet megváltoztatván a 
társadalom alkatát, befolyással van az eszmékre is 
jogban, erkölcsben, vallásban, művészetben s minden 
másban, amit Karl Marx ideológiának hiv : érzéketlenné 
tesz sok eszme iránt, lehűti az idealizmust s a vallásos 
bensőséget s u j világba helyez át minket, melyet át 
kell gyúrnunk nagy értelmi munkával a filozófiában s 
az irodalomban s melybe bele kell állítanunk modern 
fölfogással a régi, változhatatlan igazságokat. 

Mily távol esik e nagy gazdasági s műveltségi 
igényektől a magyar nép ! Mennyi dolga akad az igazi 
hazaszeretetnek, mely nem az elvont eszmét, hanem 
a ködmönökben s szűrökben vergődő népet szereti 

Szeresse az egyház különösen az elmaradt s küz-
ködő népet. Szeresse a falut jobban mint Budapestet. 
(Elénk tetszés és éljenzés.) a vert sárga földet jobban, 
mint a parkettet, a ködmönt jobban mint a bársonyt 
s a selymet. Ez az evangelium demokratikus s prófétai 
vonása, szeretni a népet, a szenvedő, elmaradt rétege-
ket s organizálni bennük a szunnyadó erőket. 

Szerette továbbá az egyház a munkásosztályt. 
Programmunk szocziális : enyhíteni, könnyíteni a ter-
lien, a munkán, a munkaidőn ; segíteni a józan, a 
fölszabadulási törekvéseket. Mi demokraták vagyunk, 
mert a fejlődő népnek jót akarunk; a mi demo-
krácziánk a természetes népfejlődés alapján áll. 
Nincs kifogásunk a demokráczia ellen, mely az előkelő-
séget tiszteli s maga is arra vágyik, a szellemi előke-
lőségre ; kifogásunk volna a demokráczia ellen, mely a 
nemeset, az előkelőt félreérti s megveti, mely dekaden-
cziára vezet. Nincs kifogásunk a modern társadalom s 
az állam intézményeinek demokratikus kiépítése ellen ; 
sőt ellenkezőleg, ugy érezzük magunkat e törekvések 
talaján, mint akik hazai földet taposnak, hazai levegőt 
szívnak; hiszen a kereszténység bölcsője is a „démosz-
ban" ringott, mielőtt N. Constantin biborpalástját bo-
rította az egyházra. Reichensperger Ágoston még a 
80-as években azt gondolta, hogy a szocziáldemokrá-
cziát az államnak erőszakkal kell elfojtania ;] csalódott ; 
teljesen félreismerte a mozgalom természetét; a §zo-
cziáldemokráczia fogait csat togta t ja ; az nem illik; de 
a demokratikus irányzat, a néprétegek emelkedése a 
fogcsattogtatástól teljesen független. 

Végre mily viszonyban áll a kereszténység a X X . 
sz. állammal ? 

A társadalom a hatalommal szemben körülbás-
tyázta magát szabadságokkal s féltékenyen őrzi azokat. 
A hatalom szükséges, de a hatalom s a hatalom ten-
gelyén alakult állam csak egy kategóriáját képezi az 
emberi életnek; az állam csak egy projekcziója az élet-
nek, s aki az életet a hatalommal, az állammal azono-
sítja, az még nem érti, hogy mi különbség van jog és 
erkölcs, kaszárnya és családi tűzhely, váróterem és 
falu, végrehajtó és apostol közt ! az elszegónyíti az 
életet s elsorvasztja a fejlődés gyökereit, elmetszi a 
növekvés idegeit s kiemeli a nemzetet a haladás útjáról. 

A hatalomnak természete a terjeszkedés s a XX. 
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századbeli hatalom hű fog maradni természetéhez. 
Eddig is a terjeszkedés s a térfoglalás hagyományait 
követte és semmiféle átalakulás nem változtatott e 
részben rajta. A franczia revolúczió sem törte meg az 
állami abszolutizmus ideálját s csak átvitte más hordo-
zóra. A liberális állam sem tagadja meg természetét, 
sőt ha az ember s a nemzet önmagában jogforrás, te-
kintet nélkül Istenre s a kinyilatkoztatásra, akkor az 
abszolutizmus s a liberalizmus két szomszéd, akik ér-
tik egymást. 

E túltengő állameszme megakasztja a nemzeti 
erők szabad fejlődését, az élet sokoldalú kivirágzását 
s az államból valóságos íölszivó gépezet lesz, mely 
minden erőt elnyel ; minden az államé : a viz, a le-
vegő, a hal, a vad, a pálinka, a só, kefék, sör, szén, 
czimek, hivatalok, hó, rongyok, bányák, gyárak, kato-
nák s az egyház is. A polgár visszavonul s hagyja az 
államot gondoskodni jó időkről, kapadohányról, por-
czellánról és gondolatszabadságról, főispánokról, szolga-
birókról, plébánosokról, kanonokokról, püspökökről. 
(Elénk derültség.) 

E túltengő s elhatalmasodó állammal szemben 
legfontosabb föladatunk a társadalmi erők ébresztése : 
a társadalmi intézményeknek, független szervezeteknek 
megteremtése. 

Hol van pedig a szó legnemesebb értelmében erkölcsi, 
társadalmi intézmény, hol van az emberi életet több-
oldalúan felkaroló hatalom, mint az egyház ? Magának 
az isteni tekintélynek s a legnagyobb hagyományok-
nak hordozója, alkalmazkodásában kipusztíthatatlan, 
életerőben kimeríthetetlen! A leghatalmasabb erkölcsi 
áramlat, melyet Isten indított meg. Termékenyítő ki-
hatása a szellemi élet összes terein páratlan. Ha vala-
mit, hát azt az intézményt a szabadság jegye alá kell 
állítani s az államra nem bizni. Szabadságokat egyál-
talában nem szabad sem az államra, sem másra bizni ; 
aki másra bízza, el is veszti azokat; de kivált ha a 
hatalomra bizza a szabadságot. Kecskére bizta a ká-
posztát, sírásóra a szántóföldet ! 

Mi appellálunk a szabadság szellemére, mi az 
Isten Fia szabadságának örökösei ! (Zajos tetszés.) 

A szabadság ül az európai, szellemi világ trón-
ján ; társadalom, politika, állam csak trónállói a szel-
lemi hatalomnak ; tehetnek sokat ellene, de nincs ha-
talmuk fölötte ; nem szabad azt elnyomniok s nem is 
tehetik ; nem is akarják, amennyiben jót és nemeset 
akarnak. A politikai hatalom is csak funkczionáriusa 
a szabadság szellemének, ha megérti sugallatait, hasz-
nál ; ha nem érti meg, árt. (Ugy van !) 

Az egyház is szabad legyen. (Zajos helyeslés.) 
Nincs nyomorultabb intézmény, mint az államegyház, 
a bürokráczia által travesztált egyház, mely a hata-
lom kegyelméből s nem az Isten kegyelméből, nem a 
Szentlélek sugallataiból, hanem a miniszterek leirataiból 
él s mely egy darabig kegyelt favoríta, hogy aztán 
rabnő legyen. 

Nem volt-e rabnő az egyház Francziaországban 
XIY. Lajos alatt s most is nem-e az? Ausztriában, 
Magyarországban II. József alatt s később is ? Spa-

, nyolországban V. Fülöp, III. Károly alatt? Portugál^ 
ban a gyalázatos Pombal alatt? Nápoly, Sardinia, 
Piémont, Parma, Flórencz s más tizenkettedrétii mult 
századi hatalmasságokban ? Igazán dicstelen és szo-
morú korszakok, melyekben alig találunk egyetlen egy 
Cátót, hogy elmondhatnók Horatiussal : Et cuncta ter-
rarum subacta, praeter atrocem animum Catonis". Nin-
csenek Cátók ; csupa komornyik, csupa lakáj, paróká-
san, rizsporosan, alázatosan, szolgalelküen. 

Az ilyen egyház a sekrestyék egyháza; mely sek-
restyékbe szorul, mert kriptákba való. Az ilyen egyház 
nem képes áttörni a közélet tehetetlenségén, a közna-
piasság eszménytelenségén, a lemondás tunyaságán ! 
Ezt csak akkor teheti, ha föllépteti magán a szellem 
sajátos jellegeit, az eszmény radikalizmusát; csak akkor, 
ha leveti magáról a szolgaság kényszerzubbonyát, ha 
nem az egyházjog, hanem az egyház szeretete, nem a 
paragrafus, hanem a szellem, nem a polczok, hanem az 
erények, — nem a czimek, hanem a tehetségek érvé-
nyesülnek ; — ha finom, az apostol leereszkedésére 
emlékeztető alkalmazkodással lesi el az idők szükség-
leteit, csitítja a korok panaszait, hegeszti a nemzedé-
kek sebeit s kielégíti a haladó gondolat s az emberi 
igények követelését. 

Az ilyen egyház népszerű, súlypontja a nép szi-
vében van ; hatalma a lelkek érzéke, melyből kiérzik, 
hogy ez Krisztus-arczu s nem kisértet ; hatalma a lel-
kek ragaszkodása, melyek az ilyen egyházban nem 
papi érdekeket, nem klerikális osztályérdekeket, nem 
hatalmi törekvéseket látnak, hanem látják a testvérek 
egyházát, azt az egyházat, mely szellemből él, mely 
mint Krisztus, gyalog jár, szeretetbe öltözik, mely nem 
közjogi helyzetére, előkelő állásaira, diplomacziára, 
politikára, hanem az első testvérnek pásztorbotjára, a 
keresztre, infulájára, a töviskoszorura, gyűrűjére, a 
szegekre, talárisára, a szegénységre, s mind ebben s 
ezen át szellemére a világért megtört szivére támasz-
kodik. Tehát népszerű s azért győzhetetlen hatalom. 
(Elénk tetszés.) 

Vigyázzatok tehát ! A fejlődő állammal szemben 
küzdj etek a szabadságért s első helyen : az egyház 
szabadságáért, S bízzatok, hogy azt kivívnunk sikerül, 
ha nem nekünk, hát másoknak, kikben ez eszmék fej-
lődése jogait kivívja, s kik be fogják látni, hogy az 
állam is az életnek szerve s hogy az életnek fokozá-
sáért neki is a szabadságokat szolgálni, nem pedig el-
nyomni kötelessége. (Tetszes.) 

Ezekben foglaltam össze az egyháznak viszonyát 
a tovafejlődő tudománynyal, társadalommal és állam-
mal szemben. Ez irányok az egyház törekvéseinek s 
boldogulásának ut ja i ; ez irányok az Isten sugallatai, 
melyek buzdítanak, prospéré, procédé et régna, haladj 
erre s érvényesülsz. 

Érvényesüljön az egyházban a szellem ereje s 
akkor győzni fog! (Elénk éljenzés.) 

Mert Gróliáthok ellen egy kő is elég, ha a parittyát 
Dávid forgatja! (Tetszés.) Érvényesüljön az egyház- | 
ban az apostoli buzgalom, mert e lélek hatalmával# 

tizenkét apostol elég volt a világ megtérítésére 
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és egy is elég volt a megmozgatására, ha Amiensi 
Péter, Bernard, Kapisztián ajkán szólalt meg! Érvé-
nyesüljön az egyházban a Krisztus szeretete és ke-
gyelme, mert enélkül a világot megkötnie, arra kö-
tél, békó, láncz nincs ; de a Krisztus kegyelmével 
megkötötte azt már egy kötél is. Assisi szent Ferencz 
kordája. Krisztusi szellemért imádkozzunk; ez majd 
öntudatára hozza a világnak, hogy az ilyen egyházon 
„non prí\evalebunt". (Zajos tetszés, szűnni nem akaró 
éljenzés és taps.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 7. A főváros hatóságának tisztelgése 

a biboros herczegprimásnál. — 
Budapest törvényhatósága legutóbbi közgyűlésén 

elhatározta, hogy Yaszary Kolos herczegprimást primás-
ságának tizedik évfordulóján üdvözli. A közgyűlés 
határozatáról szóló jegyzőkönyvet Márkus József fő-
polgármester vezetésével ma 7-én adta át a törvényha-
tóság küldöttsége. 

Tizenegy órakor gyülekezett a küldöttség a város-
házán. Megjelentek a főpolgármesteren kivül Halmos 
János polgármester, Matuska Alajos alpolgármester, 
Sipőcz László árvaszéki elnök, Rényi Dezső főjegyző, 
Gombár Tivadar, Heltai Ferencz, Radocza János, Po-
lónyi Géza, Kirner Károly apátplébános, Kurz Vilmos 
plébános, Bán Sándor a ferencziek volt házfőnöke, 
Tenczer Pál, Morzsányi Károly, Hütt l Tivadar, Sprin-
ger Ferencz, Boross Soma és Glück Frigyes. A város-
házáról a herczegprimás budai palotájába hajtatott a 
küldöttség. Márkus József főpolgármester a következő 
beszéd kíséretében adta át a közgyűlési határozatot : 

Főmagasságu bibornok, herczegprimás, esztergomi 
érsek ur ! Kegyelmes főpásztorunk ! Budapest székes-
főváros törvényhatósága mult hó 30-án tartott közgyű-
lésében egyhangúlag elhatározta, hogy eminencziádat 
herczegprimássá és esztergomi érsekké történt kinevez-
tetésének tizedik évfordulója alkalmából úgyis mint 
törvényhatóság, úgyis mint kegyúr lelkesedésének 
nemes hevével üdvözli és további hasznos működésére 
az Egek Urának áldását kéri. A midőn eminencziád 
előtt megjelentünk, hogy közgyűlési jegyzőkönyvünk-
nek ezen határozatról szóló kivonatát ünnepélyesen 
átnyujtsuk, nem csupán azon megtisztelő kötelesség 
teljesítése vezetett bennünket ide, a melyet nyert meg-
bízatásunk rótt reánk, hanem idevezettek bennünket 
egyúttal a határtalan tiszteletnek, becsülésnek és sze-
retetnek igaz, őszinte érzelmei, a melyeket eminen-
cziádnak magas személye iránt vallás és felekezeti kü-
lönbség nélkül a székesfővárosnak minden egyes 
polgára hiven ápol szivében. És méltán ! Eminencziád-
nak kiváló egyéni tulajdonságai, amelyek szokatlan 
fénynyel ragyogják be a széket, a melybe felséges ki-
rályunknak, legfőbb kegyurunknak bizalma ülteté ; a 
mély vallásosság és lankadatlan buzgóság, a melylyel 
Isten dicsőségén s a katholikus egyház javán munkál-
kodik ; a tántoríthatatlan hűség, a melylyel országunk-
nak, édes hazánknak őseink vérével és verítékével 

megszentelt földjéhez ragaszkodik; a meleg szeretet, a 
mely minden cselekedetéből, híveihez, nemzetéhez in-
tézett minden szózatából hatalmasra és gyöngére, gaz-
dagra és szegényre, boldogra s boldogtalanra egyaránt 
szétáradt, — Eminencziádat apostollá avatják, a hit-
nek, a hazaszeretetnek, a békének, a türelmességnek s az 
emberszeretetnek igaz, fenkölt apostolává. Istennek hü 
szolgája, hazájának hű fia s az oltáron, a melyen ál-
doz, egyenlő fénynyel ragyognak a kereszt s a korona 
a vallásnak és a hazának jelvényei. Dicső elődeinek 
méltó utóda, utódainak méltó példányképe. Disze egy-
házának, büszkesége nemzetünknek ; kiért buzgó áhítat-
tal emelkedik föl szivünk és lelkünk a mindenség Urához, 
a kegyelemnek örök forrásához, kérve őt : áldja meg az ő 
buzgó, az ő hűséges és igaz szolgáját, áldja meg erő-
vel, egészséggel, hogy egyház és haza még évek 
hosszú során át lehessenek részesei bölcseségtől, jó-
ságtól és szeretettől áthatott munkássága gazdag, 
áldásthozó gyümölcseinek. Isten tartsa, Isten éltesse 
eminencziádat ! 

A küldöttség tagjainak perczekig tartó lelkes 
éljenzése után a herczegprimás a következőket vála-
szolta : 

Ha tiz évi primásságom alatt tettem olyat, a mit 
a székesfőváros közönsége elismerése méltónak ítél, 
ugy az primási működésemnek egyik legszebb jutalma. 
A székesfőváros közönsége ezelőtt tiz évvel is szives 
volt engem üdvözölni s mondhatom, hogy a lefolyt 
időszak alatt bár sok és nagyfontosságú ügyben volt 
alkalmam a főváros közönségével érintkezni, soha a 
székesfőváros közönségével a legcsekélyebb konfliktus 
sem merült föl. Esedezem, kegyeskedjenek enge<-
met a jövőre is támogatni, de csak akkor és addig, 
a mikor és a meddig hazámnak és egyházamnak szol-
gálhatok. 

A főpolgármester azután egyenkint bemutatta a 
herczegprimásnak a küldöttség tagjait, s a tisztelgés a 
herczegprimás éltetésével ért véget. 

Yácz, nov. 4. Püspökünk névnapja. — 
Borromei sz. Károly napja sokszoros ünnepet 

jelent most egyházmegyénkben és városunkban. Patró-
nusa e nagy szent a káptalannak, a papnevelő intézet-
nek, sőt patrónusa egyházmegyénk fejének, hódolattal 
tisztelt és forrón szeretett főpásztorunknak is. 

A város örömét jelezték az ünnep reggelén a 
székesegyházon és egyházi épületeken lengő zászlók, 
ezt hirdette a Roskoványi zúgása, mely az ünnepi 
isteni tiszteletre szólította a papságot és világiakat, a 
hivatalos köröket és a főpásztorát hőn szerető hivő 
népet. 

Az ünnepi nagymisét dr Virter Lajos vál. püspök 
és nagyprépost tartotta fényes segédlettel, a melyen 
részt vet tek: a teljes számú káptalan a Cappa magna 
díszében, a városi elüljáróság, a hivatalok fejei, a tan-
intézetek s a hivek sokasága. 

Főpásztorunk névünnepét Budapesten töltötte, hol 
jelenleg a katholikus nagygyűlés alkalmából és egész-
ségének helyreállítása czéljából időzik. I t t is fölke-
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resték hozzátartozói, nagyszámú tisztelői, kivált pedig 
a táviratoknak és leveleknek sokasága. 

A szivbeli jókivánság, mely a város, sőt az egész 
egyházmegye minden hivének keblét eltöltötte, szépen 
megnyilatkozott az ugyanezen napon a papneveldében 
tartott diszebéden, melyen az intézet kormányzója lel-
kes szavakban méltatta a főpásztornak ily aránylag 
rövid idő alatt kifejtett nagymérvű tevékenységét és 
hervadhatatlan érdemeit s tolmácsolta az általános tisz-
teletnek és ragaszkodó szeretetnek érzelmeit, melyek 
kivált e napon azon buzgó imában összpontosulnak, 
hogy a Mindenható egyházmegyénk fejét és szerető 
atyját a mi büszkeségünkre és hiveinek boldogitására 
még igen igen sokáig éltesse ! V. K. 

Rónia. nov. 4. Az egyház és a tudományos kutatás 
igaz szabadsága. — 

A gyászos emlékű és végzetü hitszakadás, szaka-
dást támasztott a keresztény emberiség körében Krisz-
tus egyházának igaz ismeretére nézve is. A kik tőlünk 
elszakadtak, elvesztették az egyháznak nemcsak életét, 
de fogalmát is. Azt fogják rá, százados elfogultságuk 
bilincseit észre sem véve, hogy az egyház ellensége a 
tudományok terén a kutatás igazi szabadságának. 

Nyilvánvalóbb csalódást alig lehet elképzelni. Száz 
és ezer és millió bizonyiték áll előttünk a keresztény 
időszámitás minden századából, minden esztendejéből, 
minden napjából. Minden katholikus tudósnak minden 
percze bizonyitja, hogy őt az eg}7ház isteni hitének 
rendszere nemcsak nem akadályozza soha az igazság 
kutatásában, annak kultuszában és .érvényre emelésé-
ben, sőt abban őt páratlan fenségü és erejű ösztönök-
kel szakadatlanul sarkalja, buzdítja, lelkesíti és mint-
egy isteni irányító és támogató kezekkel egyre tovább 
és tovább segíti. 

Ezt az igazságot hirdeti a nagy tudománykedvelő 
XIII . Leo pápa abban a levelében, melyet 1900. decz. 
10-én abból az alkalomból, hogy neki a trienti sz. zsinat 
Aeta-ïnak 1. kötetét átnyújtották, a németországi ka-
tholikusok Görres-Egyesületének elnökéhez és tagjai-
hoz intézett. Ebben az apostoli levélben szórói-szóra a 
következőket olvassuk : 

Kedvelt fiaink, üdv és apostoli áldás ! Már régóta 
nem csekély örömmel telt el szivünk a fölött, hogy a 
ti német hazátokban tudós katholikusok kiváló cso-
port ja a nagy Görres József neve alatt egy társulatot 
alapított, mely egyesített igyekezettel valamennyi vi-
lági tudomány mívelésére vállalkozott. Ez a szándék 
kiválóképpen azért nyerte meg tetszésünket, mert meg-
győződésünk szerint a tudományok czélba vett felvirá-
goztatásából a keresztény közügyre nagy haszon fog há-
ramlani és mert alaptalan az az aggodalom, mintha az 
igazságnak őszinte kutatása és a tudománynak haladása 
a kinyilatkoztatott keresztény igazságnak kárt okozhatna s \ 
igazság valaha igazsággal ellentétbe jöhetne, holott épp : 
ellenkezőleg, épp a tévedésből és tudatlanságból nem ! 
lehet az igazságra nézve soha semmi hasznot várni. | 
Ezt mi már 1883. augusztus 18-án kelt iratunkban ki- i 
fejtettük, midőn a történelem számára a régi filozófia ! 
által fölállított elvet idéztük emlékezetbe, mondván: 

„primam esse legem históriáé, nequid falsi dicere au-
deat, deinde ne quid veri non audeat, ne qua suspicio 
gratiae sit in seribendo, ne qua simultatio." Ezeket a 
szabályokat tartva állandóan szem előtt, társulatotok igen 
nagy érdemeket szerzett a tudomány, a hitvallás, az 
állam körül, midőn kiváló munkákat adott ki, midőn 
Rómában különféle intézeteket állított fel, midőn to-
vábbá ifjú férfiaknak, kik tudományos és tanári pályára 
léptek, támogatást és segítséget nyújtott." 

íme, mekkora tévedés azt hinni, mintha az egy-
ház a tudományos kutatás és haladás igaz szabadságá-
nak ellensége volna ! 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Tanitógyülós. 

(Vége.) 

A multévi gyűlés alkalmával megbíztuk Sztraka 
József nagyszombat-városi tanító indítványára a köz-
ponti bizottságot, hogy terjesszen be részletes jelentést 
egy megindítandó paedagogiai lap érdekében. Az 
eszme önmagában véve szép ; de kivitelét egyelőre 
az egyleti pénztár nem engedi. 

Az 1897. évben megszűnt nagyszombati tanítóké-
pezde visszaállítására vonatkozó memorandumot a köz-
ponti bizottság az 1899. évi közgyűlési határozat értelmé-
ben O Eminentiához, kegyelmes főpásztorunkhoz ter-
jesztette be. 

Loveczky Ernő tanító kéri a közgyűlést, hogy 
mehészeti vezérkönyvét az egyesület költségén kinyomat-
hassa. A gyűlés a kéziratot megbirálás végett a köz-
ponti bizottsághoz utalja. Bemutatta egyúttal „Méhész 
gazda" czimű füzetét, melynek ára 30 fillér s kapható 
Nagyszombatban Horovicz A. könyvkereskedésében. 

A szeredkerületi tanitókör tagjai a közgyűlés 
elé azon indítványt terjesztették, hogy fejezze ki rosz-
szalását azon tagtársak eljárása miatt, kik a lefolyt 
képviselőválasztás alkalmával szavazatukkal a nemze-
tiségi jelöltet támogatták. Ezen indítványt, illetve jegy-
zőkönyvi kivonatot irásbelileg küldötték be az elnök-
höz, a ki azonban annak tárgyalását erélyesen meg-
tagadta, hivatkozván, hogy egyesületünkből minden-
nemű politika ki van zárva: mire ezek tüntetőleg a 
termet elhagyták. 

Ezen kellemetlen jelenet után a közgyűlést bere-
kesztették. 

Délután 1 órakor társas ebédre gyülekeztünk a 
„Fekete Sas" éttermében, a hol éltettük a testvéri 
egyetértést, az elnököt és kinek a munkából oroszlán-
rész kijutott Zelliger Alajost. Az egyesületi Értesítő az 
1901. évről bőven feltárja az egylet évi működését. Az 
Értesítő ólén közölve van Szilányi Ferencz ő méltósá-
gának 1900. évi közgyűlési megnyitó beszéde. Ezután 
következik az 1900. évi október 25-én tartott közgyű-
lési jegyzőkönyv; majd a pénztári kimutatás, mely 
szerint az egyletnek alaptőkéje 1568.15; Sim or-alapja: 
498.88 s kézipénztára: 131.32, összeg koron a értékben.; 
végül elősorolja a tagok névsorát. Az egylet védnöke: 
főm. Vaszary Kolos, biboros hgprimás és érsek ur. 
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Tiszteletbeli elnök dr Walter Gyula praelatus, 
apát-kanonok, i'őtanfelügyelő. 

Alapitó tag van 17. 
Az egyletet alkotják a Bazin, Jókő, Nagyszombat 

városi, Nagyszombat vidéki, Szempcz, Szered és 8zo-
molány kerületi körök. Az egyházi tagok száma 90, a 
tanitóké 150. 

Ezen tekintélyes egylet csak ugy fejtliet ki 
sikeres működést, ha a tagok magasztos hivatásuk 
és egymás iránt önzetlen szeretettel viseltetnek, ha 
szivdobbanásaikat a kartársi egyetértés élteti, mivel 
jól tudjuk, hogy „concordia res parvae crescunt, dis-
eordia maximae dilabuntur". Továbbá a katholikus ta-
nítót és lelkészt a kölcsönös tisztelet és megbecsülés 
érzései hassák át, mivel a népnevelés szent ügyének 
felvirágzása együttes munkájukhoz van kötve. Mióta 
elmúlt a boldog mythosi idők világa, melyben istenek (?) 
jártak le az emberekhez, hogy őket oktassák, neveljék, 
magukhoz hasonlókká tegyék, valamint ama nagy ós 
lélekemelő esemény megtörténte óta is, a hogy az 
emberi testet öltött személyes Isten az édes Üdvözítő 
itt járt a földön, hogy tanítson és aztán megváltson, 
mióta elhangzottak fönséges ajkairól e szép missió-
szerü szavak: „engedjétek a kisdedeket hozzám jönni", 
azóta a nevelés- ós oktatásügy szent dolog, égi külde-
tés ; a vallással szorosan összenőtt ügy és sikere is 
ettől függő. A vallás szolgái, a papok, tanítók is ; a 
tanitók pedig a papok testvérei. 

KATfl . EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

A kath. nagygyűlés nyilvános ülései. 
I. A második nyilvános ülés. 

Nov. 5. 
A püspöki kar részéről ott voltak : Bende Imre, 

Majláth Gusztáv gróf, Csáky Károly gróf és Bubics 
Zsigmond püspök urak. Az ülést Beethoven Isten dicső-
sége czimü dalmüvének előadása előzte meg, majd 
ifj. Zichy János gróf elnök megnyitván az ülést, Boro-
misza Tibor kalocsai apátkanonok, mint jegyző föl-
olvasta az üdvözlő táviratokat. Üdvözlő táviratokat 
küldöttek : Meszlényi szatmári püspök, Hettyey pécsi 
püspök, Radu lugosi püspök, Cziráky Béla gróf, az 
erdélyi státus-gimnáziumok tanárai Brassóban megtar-
tott kongresszusukból, a szentesi katholikus kör és 
mások. 

Azután Wolafka Nándor dr. püspök, debreczeni 
plébános tartotta meg előadásájt a pápa tekintélyéről, 
a szabad pápáról és a katholikusok kötelességeiről, a 
pápával és az egyházzal szemben. 

Előadása kezdetén azt fejtegette, hogy mennyire 
fontos, hogy az egyháznak feje legyen, akinek tekin-
télye egybefüzi az egész katholikus társadalmat. A 
katholikus egyház nemcsak a hitnek egysége, hanem 
a kormányzásnak egysége által is egy. Ez az egységes 
kormányzás éppen oly elpusztíthatatlan, mint maga az 

egyház. A pápa szintén ember, de az Isten oly te-
kintélyt bizott rá, hogy milliók lelkének üdve van az 
ő kezébe letéve. Krisztus helytartója, a hivek tanítója, 
a pásztorok és a hivek legfőbb pásztora. Aki a pápá-
ról megfeledkezik, a szeretet adományaival nem segíti, 
az nem mondhatja magáról, hogy jó katholikus. Be-
szélt a Los von Rom mozgalomról, amelyet az ujabb 
kor egyik szomorú áramlatának nevezett. Mi magyarok, 
úgymond, különös hálára vagyunk kötelezve a pápa 
iránt. Rómába nézett Szent István és Rómából néztek 
hazánkra. A szent koronát is Rómából kaptuk, azóta 
szakadatlan példáját találjuk a magyar történelemben 
a pápaság jótéteményeinek. Ápoljuk mindig a pápa 
iránt való tiszteletet, mert a -pápa megtanít minket 
hazát szeretni, királyt tisztelni ós a békességet fön-
tartani. Végül még a hívőknek az egyház iránt való 
kötelességeiről beszélt. Nem az a baj, hog}' kevés 
katholikus él az országban, hanem az, hogy nincs bá-
torságuk hitük szerint élni és hitükért sikraszállni. 

Wolafka Nándornak nagy tetszéssel fogadott elő-
adása után Prohászka Ottokár dr. beszélt a katholi-
czizmusról a XX. században. Beszédét fentebb kö-
zöltük. 

Utána Wilczek Frigyes gróf előadása következett 
a katholiczizmusról és a hazafiságról. Hangoztatja, hogy a 
katholiczizmus és hazafiság egymást sohasem zárják ki, 
nálunk pedig a katholiczizmusnak éppen hazafias ma-
gyar missziója volt mindenkor. A tetszéssel fogadott 
beszéd után az elnök a nagygyűlést bezárta. 

A katholikus nagygyűlés után a Szt.-Imre-Egye-
sület ifjúsága által rendezett lakomára gyűltek össze 
a kongresszus tagjai a Vigadó étkező termeiben. Az 
első felköszöntőt Miklós Alajos, a Szent-Imre-Egye-
sület világi elnöke mondotta a pápára és a királyra. 
Beszéde végeztével a honvédzenekar rázendített a 
Himnuszra, amelyet állva hallgatott végig és énekkel 
kisért a gyülekezet. 

I I . A nagygyűlés harmadik, záró nyilvános ülése. 
— Nov. 7. — 

Az ülést megelőzőleg a belvárosi főplébánia-
templomban ünnepies szentmise volt, melyet Csáky 
Károly gróf váczi püspök ur mondott, aki egyúttal szent 
áldozásban is részesítette a híveket. Az ülés megnyitása 
előtt az Operaház férfikarából alakult énekkar Dombay 
Artúr vezetése alatt elénekelte a Szózatot, a melyet a 
gyűlés állva hallgatott végig. 

A Vigadó nagytermét ezúttal is egészen megtöl-
tötte a közönség. A püspöki kar részéről Schlauch 
Lőrincz bíboros-püspök, Bende Imre, Desseuffy Sándor, 
Hornig Károly, Kohl Medárd, Fraknói Vilmos püspökök, 
továbbá ott voltak : Esterházy Miklós herczeg, Cziráky 
Antal, Dessewfíy Aurél, Batthyány Iván grófok, gróf 
Zichy Nándor és Aladár, dr. Wolafka Nándor, stb. 

Ifj. Zichy János gróf megnyitván a gyűlést, föl-
olvasta a pápának és a királynak a nagygyűléshez 
érkezett táviratát. 

A jpápa távirata a következő : 
„A szentséges Atya a magyar katholikusok 
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nagygyűlésének szerencsét kiván és annak kimene-
telét illetőleg a ti ragaszkodásotokból a szent Szék 
iránt a legszebb reményeket táplálva, a kért áldást 
kiváló jóindulattal adja. Rampolla bíboros." 

A király távirata, a melyet a felség Gödöllőről 
küldött, igy hangzik : 

„0 császári és apostoli királyi felsége a magyar 
katholikusok országos nagygyűlésének méltóságod 
által táviratilag kifejezett hódolatát és hűsége biz-
tositását különös megelégedéssel és szivélyes köszö-
nettel tudomásul venni méltóztatott. Legfelsőbb 
parancsra: König." 

Üdvözlő táviratokat küldtek báró Vécsey József 
és családja, a nagybányai liivek, gróf Szapáry Béláné, 
Rimely püspök. 

A tárgysorozat első pontja Huttkay Lipót dr. 
előadása volt. „Állami és társadalmi közreműködés a 
szocziális kérdésben" czimmel. A szoczializmusnak 
okát az előadó a szerencsétlen közgazdasági bajokban 
találja. Szóló nem tartja megengedhetőnek, hogy olyan 
kereskedelmi szerződéseket kössünk külső országokkal, 
amely szerződések nem veszik figyelembe a mi igé-
nyeinket. Az államnak kötelessége, hogy az európai 
gazdasági változásokat figyelemmel kisérje s a szerint 
intézkedjék. 

Margalits Ede dr. egyetemi tanár a katholikus 
tudományról, irodalomról és sajtóról tartott előadást. 
Sok bajunk van ebben a tekintetben. A tudomány 
elfordult a kereszténységtől s azáltal elveszítette azt 
a hivatását, hogy az emberiség hasznára váljék. Festi 
azután előadó a mostani katholikus oktatás képét s 
ugy találja, hogy katholikus egyetemre van szükség. 
Mert csak igy lehet tudományt a katholikus, illetve 
keresztény szellemből fölépíteni es fejleszteni. Fölhozza, 
hogy a tudományban a szabadkőművesség tanait hir-
detik sokan. Csak nemrég történt, hogy Temesváron 
egy tanár nyilvános előadásban tagadta a lélek halha-
tatlanságát. Ilyeneket eredményez a keresztény alapot 
megvető tudomány. 

Dr. Steinberger Ferencz nagyváradi apátkanonok 
a katholikus nevelésügyről beszélt. A katholikus ne-
velés. múltja és sikerei igazolják, mennyire vét az 
állam az egyház és saját érdekei ellen, mikor a fele-
kezetek kezében levő nevelés teréről őket el akarja 
vonni. Az államnak nem hivatása a nevelés, mert min-
denkinek és mindennek arra van hivatása, amire 
képes. Az állam az emberi szenvedelmek irányítására, 
à sziv vezetésére nem képes ; erre az egyház van 
hivatva azokkal az eszközökkel, melyek az emberiséget 
jobbá, szelídebbé tették s melyekkel a polgárisultságot 
elértük. Elismeréssel szól a katholikus főiskolai kath. 
internátusról, mely a közeljövőben életbe lép (Éljen-
zés.) és támogatást kér a kath. közönségtől az inter-
nátus czéljaira. (Zajos éljenzés és taps.) 

Ezután Zichy Nándor gróf lépett az előadói asz-
tal mellé, hogy a felekezetnélküliségről szóló előadást 
megtartsa. 0 azon szeretné kezdeni előadását, hogy 
ne is legyenek felekezetek, hanem legyünk egyek 
szívben, erőben és akaratban. Es hogy ez az idő közel 

van.. Im itt látja a püspöki kart, a főurakat, a kath. 
középosztályt s látja a népet, melynek szivében hitünk 
él és lobog. Szeressük egymást és bízzunk Isten aka-
ratában. (Zajos tetszés.) Lehetetlen állapotnak tartja, 
hogy Krisztus születése után a huszadik században 
születhessék gyermek, akinek nem lesz felekezete. 
Nem jogi előadást akar tartani a felekezetnélküliség-
ről. Az egyházpolitikai törvények beczikkelyezték a 
hitvallás-nélküliséget. Igaz, hogy öt évig köteles az 
illető az egyháznak, melyhez tartozott anyagi terhét 
viselni, és igaz, hogy a felekezetlen szülő gyermeke 
mégis tartozik, a törvény szerint, valamely felekezeti-
hez, de ez a törvényhozóknak, hogy ugy mondja: 
megdöbbenése alapján iktattatott be, — féltek a tör-
vény messzebbmenő következményeitől. 

Arra kéri a kongresszus tagjait, hogy emelkedje-
nek a szeretet magaslatára. A katholikus önérzet, a 
katholikus prozelitáskodásra buzdít, mely munka nem 
egy napra, nem egy órára való, de a mely kitartó, 
lankadatlan munkát kiván tőlünk. És hiszi, hogyha 
a katholikus közönség, mely erejét itt mutatja, a mun-
kában kitartó lesz, a siker legalább utódainknak ölébe 
hull. Magát továbbra is kath. hitsorsosai jó indulatába 
ajánlja és Isten áldását kéri minden jelenlevőre. 
(Éljenzés.) 

Zichy János gróf elnök ezután azt enuncziálta, 
hogy a szakosztályok határozati javaslatait a kongresz-
szus határozataiul elfogadta. 

Püspöki zárószó. 

Végül báró Hornig Károly püspök mondott nagy-
hatású záróbeszédet. 

Igen tisztelt Elnökség ! Tisztelt nagygyűlés ! A 
tisztelt elnökség szives felszólítása folytán állok itt, 
hogy annak óhajtásához képest a tisztelt nagygyűlés-
hez viszontlátás reményében még néhány búcsúszót 
intézzek. Jobbak hiányában nem minden aggodalom 
nélkül engedek e meghívásnak, mert annyi kitűnő 
szónok után, kik előadásaikban a minden katholikus 
magyart mélyen érdeklő kérdések egész sorozatát ala-
kilag és béltartalom tekintetében remek módon fejte-
gették, — mit mondjak én? 

De engednem kellett e megtisztelő felszólításnak 
egyrészt azért, hogy az egész tisztelt elnökséggel 
szemben hitrokoni szolgálatkészségem tanúsítsam, de 
másrészt azért is, mert egy-egy katholikus nagygyűlé-
sen résztvenni és azon szót emelni nézetem szerint egy 
neme a hitvallásnak, melyből ezúttal nem szerettem 
volna magamat kivonni. 

Mert mi a czélja egy ily nagygyűlésnek, mit aka-
runk tüzetesen mi, magyar katholikusok ezen nagy-
gyűlésünk által jelezni? Mit akarunk elérni, mi össze-
jöveteleink czélja? Azt akarjuk jelezni és éreztetni, 
hogy létezünk, és hogy mindenképpeni súlyúnk ará-
nyában helyet, világosságot, levegőt kívánunk ebben a 
hazában, melynek ősi vallása a mi kath. vallásunk, 
ebben a hazában, melyet mi alapítottunk, melynek ke-
resztény műveltségét és államiságát mi teremtettük, 
megvédtük és fönntartottuk egy évezreden át, ebben a 
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hazában, melynek minden ingadozás nélkül leghívebb 
fiai mi vagyunk és leszünk mindenkor. 

Továbbá azt is akarjuk jelezni, tisztelt nagygyű-
lés, hogy emez óhajainkban, ezen hazafias törekvéseink-
ben egyek vagyunk, mert bennünket kettős és pedig 
szent és törhetetlen kötelék füz össze egységes testü-
letté : szent vallásunk, azaz anyaszentegyházunk tör-
vénye és a legtisztább, legforróbb házaszeretet, a kiolt-
hatatlanul lángoló hódolat amaz anyaföld iránt, melyen 
élnünk, halnunk kell. 

íme, ez minden kath. nagygyűlésnek, ez a mienk-
nek is tartalma, czélja, jelentősége: tanúbizonyságot 
tenni arról, hogy rendületlenül ragaszkodva anyaszent-
egyházunkhoz, épp azáltal szolgáljuk a hazát, annak 
rendelkezésére bocsátjuk minden tehetségünket, létün-
ket, eszünket, vérünket, mert mi magyar katholikusok 
vagyunk és azok akarunk maradni. De épp ezért is-
métlem, mert mi katholikusok, mert mi magyar katho-
likusok vagyunk, épp ezért rendületlenül ragaszkodunk 
ahhoz, ki anyaszentegyházunk látható feje, XIII. Leo-
hoz, és a legforróbb szeretettel, legmélyebb hódolattal 
és teljes bizalommal abba vetjük minden reményünket, 
kinek fölkent homlokát Szent István koronája diszíti: 
apostoli királyunkba, kit Isten bőséges áldása kisérjen 
és soká éltessen ! 

Ifj. gróf Zichy János rövid pár szava után Schlauch 
Lőrincz dr biboros megáldotta a jelenvoltakat, mire a 
nagygyűlés a püspöki kar lelkes éltetése mellett osz-
lott szét. 

Bezáró diszbanket. 

Egy órakor mintegy 500 teritékü diszebéd volt a 
Vigadó étkező termeiben, a hol rendkivül kedélyes 
együttlétben 3 óráig időztek a nagygyűlés tagjai, akik 
között nagy számban voltak hölgyek is. Az első fel-
köszöntőt ifj. Zichy János gróf mondotta a királyra és 
pápára, majd ezután több nagyhatású tósztot mondot-
tak a jelenvolt egyházfejedelmek és világi előkelősé-
gek — a nagygyűlés tagjaira, törekvéseik sikerére • 
Majláth gróf erdélyi püspök pedig a nagygyűlés elő-
készitő bizottságának fáradhatatlan titkárát, dr. Gyürky 
Ödönt éltette. 

A kath. körök orsz. szövetségének közgyűlése. 
Nov. 6. 

A közgyűlést megelőzőleg gróf Majlátli Gusztáv 
erdélyi püspök ur ünnepies misét mondott a belvárosi 
főplebánia-templomban, mely ez alkalommal teljesen 
megtelt a kongresszusra feljött vidéki közönséggel. 
A mise előtt az énekkar Dombay Arthur vezetése 
alatt — harsona-kisérettel — Greit : Ecce Sacerdosát éne-
kelte, mise közben pedig Szautner Fr. D-dur Missa 
solemnisét. 

Az istentisztelet után a Szent-István-Társulat 
dísztermében folyt le a katholikus körök országos szö-
vetségének közgyűlése ifj. Zichy János gróf elnöklete 
alatt, ki megnyitó beszédében utalt arra a kiváló föl-
adatra, mely a katholikus körökre és egyesületekre a 
társadalmi élet megteremtésében vár. Sok év mulasz-
tását kell helyre pótolni, a közönyt kell különösen le-

vetkőzni ; csak igy juthatnak ahhoz a vezető szerep-
hez a katholikusok egyesületei, amely őket megelleti. 
Rámutat a külföld példájára, ahol kétségbevonhatatlan 
tanujelei vannak a katholikus szellem életnyilvánulá-
sainak. (Hosszas éljenzés és taps). 

Utána Pálfi Béla nagyváradi hittanár mondott 
beszédet a keresztény társadalmi tevékenységről. 

A humanizmus, a társadalmi tevékenység a katho-
likus egyház tulajdona volt sok ideig, - ma mind-
inkább kezdik tőle kisajátítani az álliberálizmus hivei. 
Az egyházat magára hagyják, — a keresztény tevé-
kenységet rábízzák a papokra, pedig nagy szükség 
van rá, hogy minden társadalmi osztályt a keresztény 
szellem vezessen. Azt hiszi, hogy a katholikus szellem 
életre ébredésének kivívásában a katholikus egyesüle-
teknek nagy fontosságuk van. (Éljenzés és taps). 
Ezután Matyasovszky Lajos előterjesztette az alapsza-
bályok módosítására vonatkozó tervezetet — melynek 
lényege az, hogy a jövőben a szövetséghez nem csupán 
körök, de mindenféle kath. egyesületek tartozhatnak s 
ez okból Budapesten egy központi irodát szerveznek, 
ahová özszefutnak a kath. társadalmi tevékenység szálai. 

Az előadót megéljenezték. Ezután pontról-pontra 
fölolvasták az alapszabály-tervezetet, melyet némi mó-
dosítások után elfogadtak. (Az elnöki széket Boromisza 
Tibor kalocsai kanonok veszi át.) A tervezethez mó-
dosítást ajánlottak: Dr. Korn János (Győr), Mukics 
Simon (Pozsony), Gieszvein Sándor győri kanonok, 
Buday Aladár (Budapest), Csávolszky József (Vácz), 
Palotay László (Nagyvárad), Deák Zsigmond (Győr). 
A tervezet letárgyalása után az elnök a tárgysorozat 
többi pontjainak tárgyalását a délutáni folytatólagos 
közgyűlésre tűzte ki. 

A lierczegprimás üdvözlése. 

Déli 12 órakor fogadta budavári palotájában 
Vaszary Kolos biboros herczegprimás azt a tisztelgő 
küldöttséget, a mely a nagygyűlés határozatából kifo-
lyólag a nagygyűlés hódolatát volt hivatva tolmácsolni 
a herczegprimás előtt tízéves primási jubileuma alkal-
mából. 

A küldöttség tagjai voltak: ifj. gróf Zichy János 
vezetése alatt, gróf Majláth György, gróf Zichy Nán-
dor, báró Pongrácz Adolf prépost, gróf Zichy Ala-
dár, gróf Hunyady Lnre, gróf Wilczek Frigyes, dr 
Antunovics József, dr Major Ferencz, dr Zlinszky Já-
nos, dr Boromisza Tibor, dr Gyürky Ödön. 

Ifj. Zichy János gróf üdvözlő beszédében tolmá-
csolva a nagygyűlés hódolatteljes ragaszkodását, ki-
emeli, hogy a herczegprimás volt az, aki megtanította 
a magyar katholikusokat szeretetre és türelemre, de 
ugyancsak ő volt, aki megmutatta az első kongresz-
szussal azt, hogy kell párosítani az egyház és haza ér-
dekeit, megmutatta a mostani helyzetből kivezető utat. 
Kivánja, hogy az Isten őt az egyház és haza javára 
sokáig éltesse. (Éljenzés.) 

Vaszary Kolos herczegprimás válaszában köszö-
netet mond a megtiszteltetésért, sikert kiván a kon-
gresszusnak. Örömmel látja, hogy most is azokon az 
alapelveken áll, mint azelőtt, óhajtja, hogy a fölmerült 
eszméket átvigyék a gyakorlati életbe is. Szívből üd-
vözli a kongresszust. Ézután a primás kezet fogott a 
küldöttség tagjaival. 
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Az eucharisztikus kongresszus. m 

• — Nov. 6. — 

A Katholikus Kör molnár-utczai disztermét zsú-
folásig megtöltötte a közönség, hogy meghallgassa az 
eucharisztikus kongresszus előadóit. Az elnök, gróf 
Majlátli Gusztáv Károly erdélyi róm. kath. püspök ur l0l/2 
órakor nyitotta meg a kongresszust. Üdvözölte az egy-
begyűlteket, Dessewffy Sándor csanádi püspöknek meg-
köszönte, hogy megjelent. Majd megemlékezett Hahne-
kamp György győri kanonokról, aki nemrégen meghalt. Az 
elhunyt az egyházban egyik legbuzgóbb terjesztője 
volt a szentségimádásnak. Emlékét jegyzőkönyvben 
örökitette meg a kongresszus. Az elnök azután a szentség-
imádásnak a hitéletben való gyakorlásáról szólott. En-
nek a kornak — úgymond — sokféle betegsége van. 
A féktelen élvezetvágy az egyik. A nagyzás, a fény-
űzés,'az idegesség a többi. Hogyan gyógyulunk ki mind-
ezekből ? Csakis ugy, ha magunkba szállunk a szentség-
imádásnak gyakorlása által. Az erkölcstelen és hitetlen 
sajtó sokszor guny tárgyává teszi a szentségimádót; 
ám a katholikus hívőknek kötelessége, hogy ez ellen 
az erkölcsöt mételyező, romlott sajtó ellen dolgozza-
nak teljes erejükből. Erkölcseinket, bajainkat meggyó-
gyíthatják a hivők, ha buzgón gyakorolják a szentség-
imádást. Igy magába száll az erkölcstelen, a fényűző, 
a romlott lélek s egészséges lesz a társadalom is. — Az 
elnök megnyitóját nagy tetszéssel fogadta a kongresz-
szus. Azután megválasztották a kongresszus tisztviselőit. 
Alelnökök lettek dr Wolafka Nándor debreczeni vál. 
püspök-plebános és Skarda József prépost, jegyző pe-
dig Jeszenszky Kálmán hitoktató. Fölolvasták azután a 
segesvári oltáregyesület, a gyulafehérvári növendék-
papság és a kolozsvári oltáregyesület üdvözlő ira-
tait. Derültséget keltett az elnök ama megjegyzése, 
hogy ezek az üdvözlő iratok nem megrendelésre ké-
szültek. 

Az első előadó Tomcsányi Lajos Jézus-társaságbeli 
atya volt. Arról beszélt, hogy mi az Oltáriszentség 
hittani szempontból. Tág történelmi keretben magya-
rázta, hogy a keresztény katholikusok az Oltáriszent-
ségben mindig Krisztus vérét és testét látták. Ennek e 
szentségnek és annak, hogy a szentséget igy magya-
rázta az egyház, köszönhető, hogy amidőn a pápák sa-
ját bűneik, a népek zavargása és a fejedelmek túlhaj-
tott tekintélye által az egyház sülyedőben volt, mégis 
diadalmakodott a Krisztusi tan. Ugy magyarázzuk te-
hát mi is az Oltáriszentséget. 

Utána Prohászka Oszkár esztergomi papnevelő-in-
tézeti igazgató az Oltáriszentség erkölcstani hatásáról 
szólott. Azáltal, hogy az Oltáriszentségben Krisztus-
nak testét látja a katholikus ember, magával a Meg-
váltóval érintkezik. Igy kap a hivő az isteni erőt, mivel 
a szentségben az Isten emberi eledellé vált. 

Soós István, a budapesti karmelitarend főnöke, az 
Orökimádás templomának fölépítését sürgette. Bár a 
kellő _ összeg még nem gyűlt egybe, meg kell kezdeni 
az építést, hogy az adakozások nagyobb mértékben in-
duljanak meg. 

Mohi Adolf loretomi plébános az egyházi kellé-
kekről gyakorlati előadást tartott, bemutatásokkal. 

A égül dr Pundala János, az Orsz. Magy. Cecília-
Egyesület igazgatója, lelkes buzdító beszédet mondott 
a szentmise-áldozatról és a papi zsolozsmáról szóló fejte-
getései alapján az igazi, tiszta egyházi ének felkarolása 
érdekében. 

Miután Wolafka Nándor dr cz. püspök a kongresz-

szus nevében köszönetet mondott az elnöklő Majláth 
Gusztáv gróf püspök urnák, a nagy munkát végzett 
gyűlés lelkes és lelkesítő vezetéseért, az elnök püs-
pök ur, meleg köszönetet mondván Kánter Károly apát-
plebánosnak a kongresszus előkészítésében teljesített 
megbecsülhetetlen fáradozásaiért, felkérte Tfessewffy 
Sándor csanádi püspök urat, hogy adja áldását a kon-
gresszusra. Mi megtörténvén, a gyűlés ennek hatása 
alatt távozott szét. 

VEGYESEK. 
— Dessewffy Sándor csanádi püspök ur f. hó 

3-án Szegeden az ottani tanitónőintézetet szentelte fel, 
mely alkalomból a keresztény nőnevelésről magas 
lendületetü beszédet mondott. 

— Valóságos tojástáncz volt az, a mit székfog-
lalójában í. hó 4-én a strassburgi egyetem császári 
táviratra kinevezett „katholikus" történelemtanára 
nagyszámú hallgatói előtt végig játszott. Az augsburgi 
vallásbékétől nagy Frigyesig és Mária Teréziáig ter-
jedő idejét Németországnak beszélte meg (1555— 
1740.), „oly diplomatikus begombolkodottsággal", irja 
a „Frankf. Zeitung", hogy bár sokszor kellett a val-
lási ügyekről beszélnie, ezt a két szót „protestáns és 
katholikus" mégis ugy ki tudta kerülni, hogy egyet-
len egyszer sem használta. Ügyes ember az a német 
császár ! 

— A szerdai eucharisztikus körmenet. Délután 
négy órakor az eskü-téri plébánia templomában és a 
templom mellett gyülekeztek az eucharisztikus körme-
netben résztvevő katholikusok. A körmenet előtt a 
plebánia-templomban litánia, szentségkitétel és szent-
beszéd volt. Pontban négy órakor meggyújtották a 
viaszgyertyákat, a melyeket minden résztvevő a kezé-
ben tartott s azután harangzugás mellett elindult a 
menet. A menet élén a Központi Katholikus Legény-
egyesület küldöttsége haladt az egyesület nehéz fehér 
selyemzászlaja alatt. A küldöttség tagjai széles nem-
zeti szinű és sárga-fehér szalagot viseltek. Azután kö-
vetkezett a budai katholikus legény egyesület, a kalo-
csai, komáromi, győri, nagyváradi, és egyéb katholi-
kus egyesületek küldöttségei szintén zászló alatt, 
továbbá a Szent Imre-egyesület tagjai, majd az Oltár-
egyesület, a Szent Czeczilia-egyesület tagjai impozáns 
nagy számmal. A menet eleje az Eskü-téren, Eskü-
uton, Kigyó-téren és a Ferencziek-terén át már az 
Egyetem-utcza kezdetén volt, amikor a templomból ki 
vonultak a papnevelő-intézetek növendékei és a papok 
fehér karingben, egyházi dalokat énekelve. Azután 
baldahin alatt Majláth Gusztáv gróf püspök ur vitte a 
szentséget. A menet az Egyetem-utczából a Papnö-
velde utczán és Váczi-utczán át tért vissza az eskü-
téri templomhoz. A merre a menet haladt, a piaristák 
intézetének és sok magánlakásnak ablakait kivilágítot-
ták, az angol kisasszonyok éjíületének ablakait pedig 
transzparensek világították meg. A körmenetben körül-
belül három-négyezer ember vett részt. 

— A szombathelyi káptalan 4-én ülést tartott, 
melyen István Vilmos dr püspök ur bejelentette a viká-
riusságról való lemondását, miután már püspökké való 
kinevezése megtörtént. A káptalan részéről Ratkovich 
Vendel üdvözölte az uj püspököt, káptalani püspök-
helyettesül pedig Stegmidler Károly prael. kanonokot 
választotta meg. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. " 

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

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Kituale-kérdés Magyarországon. — Katholikus Nagygyűlés. Zichy Nándor gróf beszéde a 
kath. nagygyűlés záróülésében. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Az iskolák vallásos jellegének fentar tása ügyében miben 
állapodott meg a hazai reformátusok dunamelléki egyházkerületi közgyűlésének értekezlete ? — B u d a p e s t : Mi történt a lefolyt 
II. o. kath. nagygyűlés I. szakosztályában a saj tóügy érdekében ? — Katii. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Samassa József érsek u r 

levele a nagygyűlés elnökségéhez. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Rajner Lajos. 

VI. 
Mi a tar ta lma az apostoli i ra tnak? Mi 

volt a szándéka Y. Pálnak az ő rituáléjával? 
Kivánt-e minden más rituálét megszüntetni és 
kizárólag az ő uj ri tuáléjának használatát az 
egész egyház számára kötelezőleg előirni? 

H a ez volt a szándéka és czélja, akkor 
azt a bulla szövegében határozot t szavakkal 
kifejezésre is ju t ta t ja . Ellenben ha az nincs 
benne, senki azt bele nem magyarázhat ja . 

Y. Pá l nem volt az első, ki a szertartá-
sos könyvek reformját megkezdette. Elődjei 
példája: Y. Pius-é, VIII. Kelemen-é szemei 
előtt lebegett. Ha ugyanazon kötelező erővel 
kívánta volna rituáléját ellátni, melylyel V. 
Pius az ő Breviáriumát és Missal éj át s VIII. 
Kelemen az ő Pontificaléját és Caeremoniálé-
ját, kétség kivül tehet te volna. De ha te t te 
volna, ezen akaratát épp oly világosan tudtára 
adta volna a világnak, mint elődjei te t ték ; és 
ezt annyival inkább kellett volna tennie, mivel 
minden eltérés a formában, eltérést jelenten-
dett a formával meghatározott jog anyagára ; 
sőt már a feltételek szigorának enyhitése is a 

kötelező erő gyengitését vonandotta maga 
után. 

V. Pius a képzelhető legradikálisabb mó-
dot is követte és a kigondolható legnagyobb 
szigort alkalmazta Breviariuma és Missaléja 
behozatala körül. Megszüntet minden más 
Breviáriumot és Missalét. megtil t ja azok hasz-
nála tá t az egész keresztény világban, bárkiről 
származtak légyen és bárkinek tekintélyével 
hozat tak legyen forgalomba és használa tba: 
a szent engedelmesség erejénél fogva szigo-
rúan megparancsolj a a pátriárkáktól kezdve 
az utolsó lelkészig minden rangú és rendű 
papnak, hogy kizárólag azt használják s az ö< 
misekönyvében előirt imák és szertartásokon 
kivül másokkal ne éljenek, azokhoz semmit 
hozzáadni ne merészeljenek: „Itaque ut diviac 
liuius operis effectus re ipsa consequatur — 
igy rendelkezik a Breviáriumot *) illetőleg — 
auctoritate praesentium tollimus in primis et 
ab olemus Breviárium novum a Francisco 
Cardinale praedicto (sc. Quignonio tit. S. Cru-
eis in Hierusalem Presbytero Card.) editam r 

et in quacunque ecclesia, monasterio, conventu 
ordine, militia et loco, virorum et mulierum r 

e t iam-exempto tarn a primaeva insütutione, 
quam aliter ab liac sede permissum. — Ac 

1) Bulla Piis V. „Quocl a Nobis" ddto . VII. Id. 
Julii, 1568. Magn. Bull. Rom. 1. c. II. '278. sq. 
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ct iam abolemns quaecunque alia breviaria vel 
antiquiora, vel quovis privilegio muni ta, vel 
ab episcopis in suis dioecesibus promulgata 
•omnemque illorum usum de omnibus Orbis 
ecclesiis monasteriis, conventibus, militiis, or-
dinibus, et locis virorum ac mulierum etiam 
exemptis, in quibus alias officium divinum 
Romanae Ecclesiae ritu dici consuevit, aut 
debet." Es miután kivételt t e t t volna azon 
egyházakkal, melyek alapításuk óta az apos-
toli szék engedelmével, vagy szokásjog alap-
ján más Breviáriumot használnak, vagy két-
száz évet meghaladó idő óta annak liaszála-
tában vannak, megengedvén, hogy ezentúl is 
avval éljenek, ugy mégis, hogy a püspök és 
káptalan közös megegyezésével bármikor el-
fogadhassák az újonnan előirt Breviáriumot, 
megszüntet minden akár az apostoli széktől 
akár máshonnan eredő ellenkező engedélyt, 
szokást, s ta tutumot, volt légyen az esküvel 
vagy az apostoli szék jóváhagyásával vagy 
bármi más módon megerősítve, valamint miu-
•den bármily magas állású egyéneknek vagy 
egyházaknak, monostoroknak stb. személyen-
ként vagy közösen adot t engedelmet és sza-
bada lmat s azután fo ly ta t ja : „Omni i taque 
alio usu, quibuslibet, u t dictum est, interdicto, 
hoc nostrum Breviárium ac precandi, psallen-
dique formulám in omnibus universi orbis 
Ecclesiis, Monasteriis, ordinibus et locis etiam 
-exemptis . . . praecipimus observari.2) 

Es hogy szavainak még nagyobb súlyt 
kölcsönözzön, nemcsak megtilt a Breviárium 
szövegében bármely változtatást , hozzáadást 
vagy kihagyást, hanem egyúttal kijelenti, hogy 
mindazok, kik a napi zsolozsma végzésére köte-
lezvék, ezentúl csakis ezen Breviárium szerint 
tehetnek eleget kötelességöknek s a kik más 
Breviáriummal élnének, ugy tekintendők, mintha 
azt nem végezték volna, s azért a kánonokban 
foglalt büntetésekkel suj tandók.3) 

2) L. c. §. 7. 
3) L. c. Statuentes Breviárium ipsum nullo un-

tjuam tempore vel in totum vel ex parte mutandum, 
vel ei aliquid addendum, vel omnino detrahendum esse, 
ac quoscunque qui horas canonicas ex more et ritu 
ipsius Romanae Ecclesiae jure vel consuetudine dicere 
vel psalkre debent, propositis poenis per canonicas 
sanctiones constitutis in eos cui divinum officium quo-
tidie non dixeriat, ad dicendum et psallendum posthac 
in perpetuum Horas ipsas diurnas ac nocturnas ex 
huius Romani Breviario praescripto et ratione omnino 

Végül nem elégszik meg avval, hogy még 
külön is minden egyes főpásztornak köteles-
ségévé tegye ezen uj Breviáriumot joghatósága 
területén behozni és arról gondoskodni, hogy 
alárendeltjeik a napi zsolozsmát ugy a karban 
mint azon kívül a szerint végezzék,4) mely 
alatt, ennek be kell következnie, hanem az 
időt is megszabja elrendelvén: „Volumusque 
et Apostolica auctori tate decernimus, quod post 
huiusmodi publicationem, qui in Romana 
Curia sunt praesentes, statim lapso mense, 
reliqui vero, qui intra montes, tribus, et qui 
ul tra ubique locorum degunt, sex mensibus ex-
cursis, vel cum primum venalium huius Bre-
viarii voluminum facul ta tem habuerint, ad pre-
candum et psallendum jux ta illius ri tum tam 
in Choro quam extra illum rnaneant obligati.5) 

(Folytatjuk.) 

K A T H O L I K U S N A G Y G Y Ű L É S . 
Zichy Nándor gróf beszéde 

a kath. nagygyűlés záróülésében. 

— Nov. 7. — 
Főmagasságu kardinális, nagyméltóságú és mél-

tóságos* püspökök, tisztelt katholikus nagygyűlés ! 
Mindig életem legszebb pillanatának tartom azt, mikor 
egynek érezhetem magamat katholikus honpolgártársa-
immal (Elénk éljenzés) és a legnagyobb szerencsének 
midőn az isteni Gondviselés megengedi, hogy szólhas-
sak hozzájuk és hogy ők megértsenek és én megért-
sem őket. (Elénk éljenzés és taps.) 

A feladat, amelyet a programm elém szab, az, 
hogy beszéljek a felekezetnélküliségről. 

Kevés szó van, amely oly laza összeköttetésben 
volna az eszmével, amelyet hozzá füz a világ, vag}* a 
melyet ahhoz fűzhetni. Én a legnemesebb értelemben 
akarom azt most felfogni : Ne legyen köztünk feleke-
zet ! Egyek legyünk ! (Élénk éljenzés és tetszés.) És 
az is örömmel tölti el lelkemet e napon ; mert ha azok 
akik velünk nem éreznek eg}7ütt, talán nagy fájdalom-
mal beszélték, hogy mi, katholikusok nem vagyunk 
egyek, ugy meglehet, hog}' igazán érző hű katholiku-
sok is némi fájdalommal gondolták, hogy ez az egy-
ség, a hitben, szeretetben, meggyőződésben és cselek-
vésben való az az egység, a melyre annyira rászoru-
lunk, hogy az nem létezik közöttünk. És íme, össze-
jövünk és látjuk, hogy egyek vagyunk ; egyek vagyunk 
hitben, szeretetben és akaratban, (Ugy van! Éljenzés,) 

teneri, neminemque ex iis, quibus hoc dicendi psallendi-
que munus necessario impositum est, nisi, hac sola 
formula satisfacere posse. 

4) L. c. §. 8. 
5) L. c. §. 10. 
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hogy köztünk elválás nem lehetséges, mert, ha egyi-
künk jobbra, másikunk balra tévedne is el, van egy 
hatalmas egyesitő erő : az a hitigazság és az isteni 
Gondviselés, amely összehoz. (Hosszas élénk tetszés, 
éljenzés és taps.) 

Hát hiszen, nézzétek, itt a püspöki kar körünkben, 
(Élénk éljenzés) a kardinalistól a püspökig mindegyik-
(Élénk éljenzés.) 

Hát a főurak hol vannak ? Nincsenek-e itt a her-
czeg Esterházyak? (Lelkes éljenzés.) Nincsenek-e itt a 
Hunyadyak? (Lelkes éljenzés.) Nincsenek-e itt a Maj-
láthok ? (Lelkes éljenzés.) Nincsenek-e itt a Dessewffyek 
(Lelkes éljenzés.) és mind ahányan vannak? (Lelkes 
éljenzés.) Csak jöjjünk össze, csak legyünk kereszté-
nyek, csak szeressük meg egymást és értsük meg egy-
mást, tartsunk gyakran összejöveteleket, nagygyűlése-
ket : akkor növekedni fog a szeretet, akkor növe-
kedni fog a bizalom, akkor jobban meg fogjuk érteni 
egymást és akkor el nem térhetünk egymástól. (Hosz-
szas, élénk tetszés, éljenzés ós taps.) Ezt kérem 
Istentől, vezessen minket és legyen meg az ő szent 
akarata. 

A feletkezetnélküliség ! De hát hogyan szóljak én 
egy katholikus nagygyűlésen felekezetnélküliségről? 
Mert hiszen mit értünk az alatt? A hit- és hitvallás-
nélküliséget. Hiszen az egy lehetetlen dolog! (Ugy van !) 
Ebben a keresztény világban, 1900 évvel Krisztus szü-
letése után lehetséges-e az, hogy mi azt megengedjük, 
hogy azt elfogadjuk, hogy azt jónak véljük, hogy le-
gyen ember, aki nem hisz, hogy az mindegy legyen, 
hogy az a szegény gyermek, aki egy szegény viskóban 
vagy a városban egy elhagyatott pinczehelyen vagy 
egy nagy palotában születik, hogy az meg ne keresz-
teltessék, ne legyen keresztény, hogy arról a szeretet 
ne gondoskodjék, hogy azt szellemileg elpusztulni 
hagyjuk! Ki vezesse, kitanítsa, ki nevelje azt, hanem 
a hit, és mi keresztények kivánhatjuk-e, hogy ne keresz-
ténynek neveltessék? Vagy talán máshitü kívánhatja, 
hogy hitetlenül maradjon? 

A felekezetnélküliség szeretetlenség, ez a gyerme-
keket el hagyja pusztulni, a hitetlenségnek adja át; ez 
az ifjakat nem neveli, a férfiaknak nem ad erőt (Ugy 
van), ez a hazának nem ad küzdő férfiakat. (Ugy van ! 
Zajos tetszés és taps.) Ez a pusztulás. (Zajos he-
lyeslés.) 

Senki se várja azt tőlem, hogy én felekezetnél-
küliségről jogi vagy éppenséggel magyar jogi szem-
pontból itt egy előadást tartsak. De röviden megmond-
hatom, hogy az egyházpolitikai törvények a teljes 
vallásszabadságot és azzal úgyszólván a felekezet- vagy 
hitvallásnélküliséget törvényesítették. Azonban fűztek 
ehhez kétrendbeli óvadékot. Az egyik az, hogy aki 
hitvallás- vagy felekezetnélkülinek vallja magát, az 
köteles legyen öt évig azon terheket még viselni, ame-
lyeket azon vallásos társulatban fizetni köteles lett 
volna, amelyből kilépett. Ez az anyagiról való gon-
doskodás. Van egy bizonyos erkölcsi gondoskodás is, 
mert — és, bocsánatot kérek, ez tisztán individuális 
felfogás részemről, ha azt mondom, hogy mintegy meg-
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döbbenve és félve a cselekvés messzebb ható erejétől 
— azt követelik, hogy a felekezetnélküli szülőnek 
gyermeke mégis valami, ezen felekezetnélküli szülő 
által vagy esetleg a szülő helyét törvényesen pótló-
közeg által kijelölendő felekezetben neveltessék addig 
is, mig megint az önelhatározás ideje nem áll be rá 
nézve és akkor természetesen, ha tetszik neki, megint 
felekezetnélkülivé válhatik. 

Nagyon gyenge dolog az az emberi ész. Nagyon 
merész egy képzelődés azt mondani : Te szegény em-
ber, neked nincs se tapasztalásod, se tudományod, te 
most lépsz csak az életbe, hanem reád bizom és te 
keresd fel azt a mentő, azt a segítő pálczát, amelyre 
támaszkodva az élet utján végig haladhatsz. Ugyan 
hogy találja meg az a szegény ember? A tudósok — 
ma hallottuk — egyik a másiknak vívmányait leront-
ják és ujakat állítanak azok helyébe. A világtörténet 
tanítja, hogy a morál, melyet az emberi nem magának 
századokon át képzett, a következő századok által 
ismét lerontatik és más és talán jobb állíttatik he-
lyébe. A tudós nem talál magának biztos menedéket. 
Amit máma igaznak tart, amit töprengései közepette 
hitnek vall, azt ujabb töprengések lerontják és. 
más lesz a vallomása. (Ugy van!) Hát az a szegény, 
aki még alig tud olvasni, aki az írást alig ismeri, aki 
nem buvárkodhatik a Szentírásban, aki a történetet 
nem ismerheti, aki az életet nem ismeri, aki még csak 
keres tájékozást: az önmagát tájékozza? Hiszen ez 
már magában is a szeretetnek hiánya, ha nem adunk 
neki biztos kalauzt (Ugy van!), legalább olyan bizto-
sat, akit mi tartunk a legjobbnak. És ebben nem lehet 
egyedül csak az esetlegességre bizakodnunk. Az állam, 
az egy társadalmi instituczió. A haza, azt Isten adta 
nekünk. A kinyilatkoztatott igazság, az nem egy tudós-
nak találmánya, azt nem azért fogadtuk el, nem azért 
követjük, nem azért tölti be szivünket, hogy akkor 
alkalmazzuk, mikor nekünk tetszik (Tetszés és éljen-
zés), hanem azért, hogy alkalmazzuk akkor, mikor azt 
alkalmazni kötelességünk, tehát mindenhol, minden 
körülmények közt, mindenben. (Élénk tetszés, éljenzés-
és taps.) 

Lehetnek, igenis, elfogadott tények, amelyeket 
tiszteletben kell tartanunk : de hogy magunk alatt 
vágjuk a fát, hogy kiszolgáltassuk a keresztény szülők 
gyermekeit a hitetlenségnek, hogy ezt világosan ki-
mondjuk hiszen ez hajmeresztő egy gondolat. (Ugy 
van !) Ez bün, bün Isten ellen és hitünk ellen. (Igaz l 
Ugy van ! Taps.) 

Hát ezt igy hagyjuk? Minden erővel azon kell 
lennünk, hogy ez megváltoztassék. (Hosszas élénk he-
lyeslés, éljenzés és taps.) Megváltoztassék nem azért,, 
mert talán a pap konyhájára kevesebb garas fog ke-
rülni (Ugy van !), hanem a lelkek miatt, amelyek el-
vesznek és amelyekről azok számolnak be, akik elmu-
lasztják- róluk kötelességszerüleg gondoskodni. (Zajos, 
tetszés, helyeslés és taps.) 

Egy pillanatra búcsúzom e nem keresztény szó-
tól : felekezet, és visszagondolok azokra, amiket hallani 
szerencsések voltunk. Lehet-e szebb kép, mint amit ez 
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a katholikus nagygyűlés tár elénk ? Felemelkedett lel-
künk és láttuk a katholikus Anyaszentegyházat, mint 
Isten intézményét, láttuk abban az Isten kegyelméből 
:az ő helyét e földi világon tartó egyházfőt, a római 
pápa ő Szentségét, (Éljenzés.) mint a hit és igazság 
őrét. Pápa nélkül nincs katholiczizmus. (Ugy van ! 
Elénk éljenzés) És én tovább megyek: pápa nélkül 
nincs kereszténység. (Ugy van! Éljenzés.) Ez a mi 
felfogásunk. Gondoljon más, ahogy tud. (Ugy van !) 

Nagy angol egyházférfiak és gondolkozók, akik a 
hittévely utjain jártak, látták a hitnek elposványoso-
dását, a hitigazságoknak silányságát a római vezetés 
nélkül, az egyház egysége nélkül és visszatértek oda, 
ahonnan elszakitották őket hiúság, emberi gyengeség, 
bűn ; (Tetszés és taps.) ellenállás, merénylet az isteni 
törvények ellen, amelyeket a katholika egyház védett 
meg, az egyház egysége, a társaság egysége, szentsége, 
felbonthatatlansága ellen. (Tetszés és taps.) És ez az 
igazság, ez dominál a földön ; mert az emberi nem 
alapja a család. (Ugy van!) Annak alapját lazitani, az 
ez iránti törvénykezést eshetőségeknek átengedni, el-
venni azt, ami Istené és amit ő a római katholika 
szentegyházra bizott, ez a kereszténység sérelme, nem-
csak a katholiczizmusé. (Viharos tetszés és taps.) Ez 
aláássa a közerkölcsöt, ez gyengíti a jellemet, ez ki-
számíthatatlan veszedelmeknek és romlásoknak vezet 
elébe. (Élénk helyeslés.) 

Igenis, térdre borulva adok hálát Istennek, hogy 
megengedte, hogy római katholikusnak születhessem 
(Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps) és még in-
kább, hogy megengedte a katholiczizmus örök igazságát 
és az isteni kinyilatkoztatást szivembe felvennem és 
megértenem, már amint gyenge emberi elmével meg-
érthetni. (Élénk éljenzés és taps.) 

Nemcsak a szentségek körül forog ám a katholi-
kus hitélet. Folytonosan imádkozzatok ! Minden csele-
kedetünk imádság legyen és mindenben Istent keres-
sük ! (Ugy van !) Nemcsak a templomban, nemcsak ott-
honunkban, hanem az egész életben és annak minden 
vonatkozásaiban. (Éljenzés.) Aki azt hiszi, hogy a ke-
resztet otthon hagyhatja, mikor a törvényhozás házába 
lép (Viharosan felzúgó tetszés és taps), az nagyon jó-
szívű ember lehet, talán nagyon tudós és elmés, hanem 
hát sajnálom, de nem tudja azt, hogy mi az: katholi-
kusnak lenni. (Igaz ! Ugy van ! Zajos helyeslés.) És aki 
•azt. nem tudja, azért mindenekelőtt imádkozzunk, hogy 
a Szentlélek megvilágítsa őt. (Élénk éljenzés.) 

Igenis, egy másik, nagyszabású, hatalmas beszé-
det hallottunk a kereszténységnek, a katholiczizmusnak 
feladatáról ebben az uj évszázadban. Én azt mondom : 
A kereszténység és katholiczizmus feladata, az nem 
változik, az mindenkor egy és ugyanaz. Meg van az 
irva ; meg vannak annak igazságai : le vannak fektetve 
és igen könnyen megismeri azokat, aki akarja, mert 
-csak egy nagyon kis könyvet : a kathecizmust kell ke-
zébe vennie (Ugy van!) és nem sok lesz, amit az 
meg ne magyarázna. De egyre van még szükség : hogy 
akarjon érteni, hogy szive befogadja az igazságot és 
azután: hogy erősen higyje, és tudja azt, hogy az egy-

ház egy, annak egy feje a római pápa, annak kiren-
deltjei a püspökök, az apostolok utódjai és azok mel-
lett a lelkipásztorkodó egyház és azok a nagy rendek, 
amelyek a római katholika anyaszentegyháznak legszi-
lárdabb oszlopai, a pápai trónnak ugy szólván első 
támaszai (Ugy van ! Éljenzés), mert azokra támaszko-
dik közvetlen és azok közvetlen tőle nyerik az irány-
zást. (Ugy van !) 

Hát mégis ebben a században különös feladat is 
jut a katholiczizmusnak és a kereszténységnek. Nem 
fogom én gyenge elmémmel ismételni és kiszínezni azt, 
amit nálam erre nézve hivatottabb mondott el leg-
utóbbi ülésünkön, Prohászka főtisztelendő úr. (Élénk 
éljenzés.) Nem ujak a kérdések, nem mások az embe-
rek, de a viszonyok mások és a mult idők egyengetik 
az útat és emelték azon magaslatra, amelyen már a 
szeretet törvénye magasabban és követelőbben lép föl, 
amelyben az emberi szeretet és azon intézmények, 
amelyek annak kifolyásai és a keresztény hitigazsá-
goknak gyakorlatibb, ténylegesebb, életbevágóbb alkal-
mazását követeli az idő, követik az emberek és mi 
legyünk boldogok, hogy ennek szolgálhatunk. (Élénk 
helyeslés.) 

0, kérem, elmúlt már, hála Istennek, az az idő, 
az a naiv idő, amelyben az emberek úgyszólván ra-
jongtak, ha szabadságról volt szó, rajongtak, ha Vol-
taire-ről, Rousseau-ról, az encyclopaedistákról volt szó, 
rajongtak, ha azt mondották: Szabad kinek-kinek a 
kutatás, keresse ki-ki az igazságot és boldoguljon ta-
nulmánya és hite szerint ! Volt annak még egy más 
háttere is ; voltak annak háta megett, ha nem is oko-
sabbak, de önzőbbek, akik az igazságnak, a társadalmi 
rend és az állam ezen alapjának felforgatásából önző 
hasznot akartak húzni (Ugy van !), akik nevettek a 
sebek felett, nevettek a pusztulás felett és mint a csa-
tatér hiénái, ugy zsákmányolták azután ki a pusztuló 
emberiségnek hátramaradt vagyonát (Ugy van ! Tetszés 
és éljenzés.) vagy pedig a felforgatott trónoknak hát-
ramaradt hatalmi foszladékait. (Ugy van! Éljenzés.) 

A katholika egyház, az nem rontani, az építeni 
akar. (Ugy van !) Azért a katholikus szereti hazáját, 
szereti annak alkotmányát, mert azt bolygatni, rontani 
nagyon könnyű, hanem mást állítani annak helyébe, 
azt csak Isten kegyelméből lehetne, ha érdemesek va-
gyunk rája. (Ugy van!) De hát az, aki ront, aki nem 
tiszteli a multat, aki nem engedelmeskedik egyházának, 
aki hazája érdekével könnyelmű játékot űz, divatos 
eszméknek dicsőítése végett, aki nem gondol azzal, 
hogy az állam keresztény legyen és a keresztény igaz-
ság érvényesüljön abban (Ugy van ! Éljenzés), az sze-
rintem szánandó álláspontra helyezkedik. (Ugy van !) 

A katholikus tevékenység a törvényhozásban, az 
nem egy napra való, nem egy órára, az nem egy kér-
désre szorítkozik ; annak hivatása az, hogy a keresz-
tény igazságot az állami élet minden izületében érvé-
nyesítse, fokozatonkint és teljes erejéből. (Hosszas, 
élénk helyeslés, éljenzés és taps.) 

A nép érti ezt ; meg kell ezt értenie az intelligen-
cziának is. Meg kell a hatalmasoknak is érteniök. (Za-
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jos tetszés és taps.) Ha pedig nem értenék, akkor mi, 
akik ezt igaznak tartjuk, nem fognánk megszűnni küz-
deni, mert ez a mi keresztény hitbeli kötelességünk, 
(Ugy van ! Élénk tetszés és taps.) 

Ha tisztelt keresztény polgártársaim velem együtt 
éreznek (Zajos felkiáltások; Igen!), ha velem együtt 
értenek (Élénk felkiáltások! Igen! Zajos tetszés és 
taps,), ugy már meg van nekem is, meg van azoknak is, 
akik velem járnak, a földi jutalmuk, bár teremne meg 
a velem küzdőknek és késő utódaiknak is az az édes 
gyümölcs, amelyet kérve-kérünk, hogy a mindenható 
Úristen nekünk a haza boldogságában és nagyságában, 
felséges uralkodónk és uralkodóházunk dicsőségében, 
mindnyájunk üdvösségében kegyesen megadni méltóz-
tatnék. (Hosszas, élénk éljenzés, tetszés és taps.) 

Én pedig, kérlek, tartsatok meg engem jövőre is 
azon keresztény szeretetben, amely elnézésre számit 
részemről és szivélyes jóindulatra részetekről. (Percze-
kig tartó, meg-megujuló, szűnni nem akaró lelkes él-
jenzés és taps.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
B u d a p e s t , nov. 12. Az iskolák vallásos jellegének 

jentartása ügyében miben állapodott meg a liazai reformá-
tusok dunamelléki egyházkerületi közgyűlésének értekezlete ?— 

Érdekes ezt megtudnunk és megjegyeznünk ; 
mert a soha nem szűnő államosítással szemben jó tud-
nunk, van-e a felekezetek közt, a melyre e tekintet-
ben számíthatunk. 

A kérdéses ügyben a következő jegyzőkönyvi 
tudósítás jelent meg: 

„ Hamar István vAz iskolák és a protestantizmusu 

ezimen értekezik, s rámutat a protestáns egyház múlt-
jára, főként arra, hogy mit tett a múltban az isko-
lákért s ezek utján a közművelődésért, s mily hatal-
mas támaszai voltak éppen az iskolák az egyháznak. 
Az utóbbi időben általánossá lett irányzatot, mely 
szerint az iskola arravaló, hogy csak általános ismeretet 
adjon s hazafivá neveljen, ő nemcsak egyházi, ha-
nem társadalmi szempontból is veszedelmesnek tartja. 
Fenn kéli tartanunk az iskolákat, az egyház e veteményes 
kertjeit, hogy igy mienk legyen híveink szive és teljes 
ragaszkodása. Ezért meg kell tartanunk felekezeti isko-
láinkat, sőt amiket eddig elvesztettünk is,, vissza kell 
szereznünk, s azt igazán egyházivá kell tennünk. Epp 
igy egyházivá kell tennünk közép- és felsőiskoláinkat, ame-
lyek ma már csupán szakiskolákká lettek s igy nem 
egyebek az egyházra nézve, mint drága luxus-czikkek. 
Legyenek ezek is az egyház veteményes kertjei s a prot. 
tanárok legyenek méltó utódai korszakot alkotó elő-
deiknek. E czél érdekében prot. tanárképzőre és egyházi 
internátusokra van szüksége az egyháznak. 

Szól még a leánynevelésről, mely területen igen 
sok a kívánni való, minthogy naponkint kevesebb lesz 
a vallásos, buzgó családanya. " Leány-nevelőkre van 
szükség, hogy a hithűséget és az egyház szeretetét 
belecsepegtethesse az egyház a prot. nők szivébe, s 
a nők egyházszeretetében megtaláljuk azt a támaszt, 
melyben a kath. egyháznak is nagy ereje rejlik." 

B u d a p e s t , nov. 12. Mi történt a lefolyt II. o. kath. 
nagygyűlés I. szakosztályában a sajtóügy érdekében? — 

Elmondja a következő rövid jelentés : 
Vucskics Gyula dr, a „Tiszántúl" napilap szerkesz-

tője VA kath. napisajtóról és a szintelen lapokról" érteke-
zett. Elmondta, hogy az utolsó 14 évre esik a magyar 
katholiczizmus reneszansza és a sajtó terén is sokat 
haladtunk. A fővárosban van két erős organuma, vi-
déken is van néhány, de kérdi : elérték-e azt az 
arányt, mely a katholiczizmus számbeli nagyságának 
megfelel ? Pedig kath. sajtó nélkül közös ügyük diada-
lát nem is lehet várni. A fővárosban és a vidéken 
gombamódra elszaporodott krajczáros lapokról szól 
ezután s élénk képét festi annak, hogy ezek éppen a 
legszegényebb nép között terjesztik a legradikálisabb 
eszméket. Kéri, terjeszszék a nagybizottság elé azon 
javaslatát, hogy minél tömegesebben járassanak katho-
likus lapokat, azt erkölcsileg és anyagilag támogassák 
és egy katholikus szellemű krajczáros újság megindítása 
iránt tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

A javaslatot az ülés egyhangú tetszéssel fogadta. 
Hozzászóllottak : Schmidt Ferencz, aki szerint első sor-
ban katholikus közvéleményt kell teremteni s egy nagy 
lapot kell alapítani részvénytársulati alapon. — Zichy 
Nándor gróf ugy látja, hogy egy nagy sivatagon va-
gyunk és homokból akarunk tornyot építeni. Hegyet 
kell építenünk, de ehhez hitélet kell, nem pedig újság. 
Az első kiindulási pont, hogy higyjünk és akkor lesz 
olvasó közönség is. (Éljenzés.) Az előadó indítványá-
hoz hozzájárul. — Fülöp Elek szerint czentrum-pártot 
kell teremteni és akkor lesz czentrum-lap is s kéri erre 
vonatkozólag, hogy a kath. püspöki karhoz forduljanak. 
— Mihók Sándor közbevetett indítványt tesz, hogy 
krajczáros bidevard lapot alapítsanak, részvénytársulati 
alapon, mihez Vucskics Gyula dr is hozzájárul, mi-
után egy nagy lap kiadása óriási költséget igényel, 
melylyel nem rendelkeznek. — Margalits elnök össze-
gezte a javaslatokat, mely után a bizottság némi mó-
dosítással elfogadta Vucskics előadó határozati javas-
latát, mely most már a nagygyűlés által is elfogadott. 

Határozat. 

1. A Második Országos Kath. Nagygyűlés, hatha-
tósan óhajtván előmozdítani a fővárosi és vidéki kath. 
napisajtó ügyét, felhívja tagjait a katholikus napisajtó 
erkölcsi és anyagi támogatására. Kath. lapokat járas-
sunk, kath. lapokat olvassunk, — nyilvános helyeken : 
olvasó-körökben, vendéglőkben, kávéházakban, vasúton 
stb. kath. lapokat kérjünk, — azokban hirdessünk s 
azokat minden körünkben felmerülő érdekes dologról 
idejében ós megfelelő módon tudósítani kötelességünk-
nek tartsuk. 

2. A Második Országos Kath. Nagygyűlés ismer-
vén a veszélyt, mely az úgynevezett boulevard-lapok, 
krajczáros újságok által a nép hitét és jó erkölcsét, 
úgy a fővárosban, mint a vidéken, fenyegeti, utasítja 
a végrehajtó-bizottságot, hogy egy jóirányú, katholikus 
szellemű krajczáros újságnak minél előbb való meg-
indítása iránt a „Stephaneum" igazgatósága vagy eset-
leg más, általa alkalmasnak gondolt tényezők utján 
tegye meg a szükséges lépéseket. 
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KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Samassa József érsek ur levele a nagygyűlés elnök-

ségéhez. 
A záró bankett folyamán Zichy János gróf felol-

vasta Samassa József dr egri érsek ur következő 
levelét : 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Betegségem által legyőzetve, vigasztalást és lel-

kesülést találok az Önök küzdelmeiben. Résztvevő né-
zője lévén a küzdtérnek, melyre magam le nem száll-
hatok, tapsolok a szerencsésebb vetélytársak hősi vál-
lalatai fölött és a harczosok felé legmelegebb rokon-
szenvem fölkiáltását küldöm a figyelmes sokaság lelkes 
zaja közé. — Az Ur malasztja kisérje és termékenyítse 
a katholikus nagygyűlésnek az egyház és haza javára 
irányzott nemes törekvéseit. Egyébként fogadja kérem 
fogyhatlan nagyrabecsülésem őszinte kifejezését, mely-
lyel vagyok 

Budapesten, 1901. november hó 5-én 
méltóságod kész szolgája 

dr Samassa József, 
egri érsek. 

Az Országos Magyar Czeczilia-Egyesület Közgyűlése. 

7-én délelőtt 9 órakor volt az Országos Magyar 
Czeczilia-Egyesület közgyűlése a központi papnevelő-
intézet dísztermében. A közgyűlést Bogisich Mihály 
czimzetes püspök elnök tartotta meg tartalmas beszéd-
del, melyben utalt arra, hogy egyházi zenénk mily el-
hanyagolt állapotban van s hogy a Czeczilia-Egyesület 
feladata épp az egyházi zenét az egyház akarata és 
szelleme szerint nemcsak ápolni, hanem terjeszteni is. 
Különösen kiemelte, hogy itt a székesfővárosban meny-
nyire elhanyagolt állapotban van, s alig van Budapes-
ten templom, melyben igazi egyházias szellemű, egy-
házi zenét lehetne hallani. 

Utána Meiszner Imre az 0. M. C. E. titkára szá-
molt be az egyesület működéséről. Az egyesületnek 
van 8 alapító és 253 rendes tagja, Kersch Ferencz 
esztergomi karnagy megírta az uj kántorkönyvet azon 
elvek alapján, melyeket Mayer Károly székesfejérvári 
apát-kanonok fejtett ki a pécsi kongresszuson. Az 
első kántor-póttanfolyamot is az idén tartotta meg az 
egyesület Selmeczbányán. 

A jelentés után a tisztújítás következett. Megvá-
lasztattak a volt tisztviselők azzal a különbséggel, 
hogy az egyik alelnök Pogatschnigg Guido egri székes-
egyházi karnagy lett. Ezenkívül választottak még 24 
választmányi tagot. 

Meiszner Imre indítványára a közgyűlés elhatá-
rozta, hogy a fővárosi botrányos egyházzenei állapo-
tok ellen felir a kultuszminiszterhez és a fővárosi ta-
nácshoz. 

A közgyűlést délután 3 órakor folytatták, amidőn 
Bundala János dr igazgató felolvasta értekezését az 
Egyházi zene társadalmi hatása czimen. A felolvasás 

alatt lépett a terembe Majláth Gusztáv Károly gróf 
erdélyi püspök ur, kit a közgyűlés lelkes éljenzéssel 
fogadott és Bogisich Mihály üdvözölt. 

Ezután Kersch, Ferencz mutatta be kántorkönyvét 
példákkal illusztrálva. 

Nagy érdeklődéssel kisérte ezután a kongresszus 
egynéhány régi magyar egyházi éneknek előadását, 
melyeket Bogisich Mihály és Wolaflia Nándor püspökök 
énekeltek el művészi előadással s melyért a hallgatóság-
lelkesen megéljenezte őket. 

Majláth Gusztáv püspök elismerését nyilvánította 
a hallottak, Bogisich, a Czeczilia-egyesület működése 
felett, és püspöki áldását adta. 

Keresztény szövetkezetek kongresszusa. 

A katholikus nagygyűléssel kapcsolatosan 7-én 
délután félnégy órakor tartották III. országos népes 
kongrosszusukat a magyarországi keresztény szövetkezetek 
a Budapest Katholikus Kör dísztermében. A püspöki 
karból jelen volt Majláth Gusztáv gróf erdélyi püspök 
ur. Az elnöki emelvényen Zichy Aladár gróf a Keresz-
tény Szövetkezetek Országos Központjának igazgatósági 
elnöke, Major Ferencz dr. és Giesswein Sándor dr. al-
elnökök, Gyürky Ödön dr. vezérigazgató, Boromisza 
Tibor igazgatósági tag, valamint Zlinszky János dr és 
Kirschanek Ödön előadók foglaltak helyet. 

A kongresszust Zichy Aladár gróf beszéde nyitotta 
meg, mely igy hangzott : 

Mélyen tisztelt Kongresszus ! 
Ugyanaz a hazafias aggodalom, keresztény fele-

baráti szeretet és kötelességérzet, mely a mult napokban 
oly fényesen nyilatkozott meg, hozott minket össze. 
Tevékenységünk tere más, de ugyanazon nagy monu-
mentális épülethez hordjuk mi is az építő anyagot, 
mint a keresztény társadalom öntudatos napszámosai. 
(Tetszés.) Az épület terve nem uj, de azon klasszikus 
épületekhez tartozik, amelyek fentartásának és kiegé-
szítésének kötelessége nemzedékről nemzedékre száll. 
Ez az épület: a keresztény ál! am ! Társadalmi tevékeny-
ségünknek ennek szolgálatában kell állania ! kiki vegye 
magának e nagy munkából az őt megillető részt. Nevel-
jünk nemzedéket, mely ezen magasztos ideának erős 
légiókat ád, edzzük önmagunkat és népünket az erkölcs-
telenség csábjai ellen és fáradjunk azon, hogy a szegény 
és legszegényebb osztályai ez országnak a megélhetés küzdel-
mében el ne senyvedjenek, hanem az életerős, megelégedett, 
küzdelemre képes kisemberek osztályát képezzék. Mert a nép 
az az egyedüli, amelyen a keresztény állam klasszikus 
épülete fennálhat. 

A kisemberek anyagi jólétének előmozdítására a 
mai kor létért való küzdelmében legbiztossabb és ki-
próbált fegyver : a „szövetkezetek." (Helyeslés.) A tár-
sulás fogalma oly régi, mint az emberiségé ós minden 
korban annak igényeihez alkalmazkodott. De minden 
időben a szabadság biztosítására szolgált. (Ugy van !) 
Legyen szabad nekünk is keresztény szellemben szö-
vetkezni, népünk szabadsága érdekében. 

Ugy hiszem, nincs Önök között Uraim senki, ki 
szövetkezeti tevékenysége alatt, annak nehézségeit 
érezve és a mostoha elbánást tapasztalva, melyben mi 
különösen részesülünk, pillanatnyi csüggedést ne érzett 
volna. És valóban ha az ország gazdasági viszonyait 
tekintjük, ugy szomorúbb és kedvezőtlenebb időbe nem 
eshetett volna szövetkezetünk gyermek kora. Ha 
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szövetkezeteink egyszerű nyerészkedési vállalatok vol-
nának, ugy a józan óvatosság jobb időkre rendelné 
kezdeményezésüket. De nem ily természetűek a mi 
szövetkezeteink. Mentési tevékenység ez, mely halasztást 
nem tűr, népnevelési tevékenység ez, melynek abban ma-
radnia nem szabad! (Élénk helyeslés.) 

Ne csüggedjünk azért, hogy némely helyeken 
csekély eredményeket értünk el, hisz oly eredmények-
kel, mint a külföldi szövetkezetek nem kecsegtethettük 
magunkat soha. A tér és a talaj, melyen a mi szövet-
kezeteink működnek, sokkal szerényebb és kezdetlege-
sebb. De azért nem kisebb ezeknek hivatása sem tár-
sadalmi kihatás tekintetében. Hivatásuk a józan taka-

* rékosság terjesztése és az értékek megismertetése. Ezen 
mai összejövetelünknek is az a czélja, hogy az igaz 
szövetkezés mindjobban kijegeczesedjék a kalmárt odás fogal-
maiból. Nagy munka ez, tisztelt uraim! nem töiténhe-
tik mától holnapra ! . 

Ha összehasonlítom a mi szövetkezeti munkásain-
kat a külföldiekkel, ugy azt tapasztalom, hogy miná-
lunk sok helyt nem az a vezető elem áll szövetkezeteink elén, 
amelynek érdekében a szövetkezés történik. Es majdnem 
hozzá tehetem, hogy éppen ezek a mi jobb szövetkezeteink! 
Ennek oka az, hogy maga a nép, kinek érdekében a 
tevékenység folyik, még sok helyütt járatlan ugy a 
vezetésben, mint a szövetkezeti alapelvekben is. Ez 
nem is csoda. Tudjuk jól, hogy a mi népünk a poli-
tikában eléggé jártas; ennek oka az, hogy alkotmá-
nyos államban élvén, politikával mindig szeretett fog-
lalkozni és hogy ez irányban a felsőbb osztályok a 
néppel foglalkoztak. Most tehát a szövetkezés irányában 
kell a népnevelés nagy művének folynia. (Helyeslés.) 

Nem elég az, hogy törvényünk megköveteli, hogy 
minden gyermek iskolába járni tartozzék, irni, olvasni 
megtanuljon, kell, hogy ezen tudását értékesíthesse is. 
Kell, hogy a társadalom magasabb osztályai az alattuk 
levőket mintegy neveljék, magukhoz felemeljék, hogy 
fejlődő jogaival helyesen tudjon élni. (Élénk helyeslés.) 
Ez az az érintkezés, mely hivatva van a társadalmi 
rázkódtatásnak elejét venni. 

Önök tisztelt Uraim ! kik a szövetkezeti tevékeny-
ségben előljárnak, önök hivatottak arra, hogy tudásuk 
közkincscsé legyen, hogy ez által az önök fáradalmai-
nak műve nagyobb, szélesebb és biztosabb alapra le-
gyen elhelyezve. Ne legyünk fukarok tudásunk és ta-
pasztalatainkkal. De lehetőleg tegyük közkincscsé, mert 
ez által biztosítjuk eddig alkotásainkat. 

A nagygyűlésből, a mai kongreaszusból igen sok 
jót remélünk szövetkezeti ügyünk érdekében. 

Mindenekelőtt azt, hogy a közvetlen érintkezés 
ezen alkalmával a kongresszus tagjai sikeres tapaszta-
lataikat munkatársaikkal közlik és hogy igy rendszer-
ben egymáshoz közelednek, mert tény az, hogy szö-
vetkezeteink különféle eljárásokat gyakorolnak. Tisztelni 
akarjuk szövetkezeteink önrendelkezési jogát, mert ez az az 
iskola, mely nevel, fejleszt és a nagy munkára képesít. 
De azért ugy hiszem, helyes lesz, ha olyan fő irány-
elveket, melyeket már a hosszú tapasztalatok utján az 
előrehaladott külföldi szövetkezetek mint alapelveket 
elfogadtak, ha azokat itt is meghonosítjuk. 

Egy ilyen alapelv azon diszpoziczió, mely a szö-
vetkezet tiszta nyereségének mikénti szétosztásáról intézke-
dik. Ez az intézkedés rejti magában a szövetkezet in-
tézményének életerejét. Külföldön általánosan elfoga-
dott azon intézkedés, melyet a rochdalesi takácsok az 
első alapításnál, talán nem is sejtve a dolog fontossá-
gát, megállapítottak, hogy t. i. a nyereségből osztalék a 
fogyasztás aranyában osztassék szét. Ezen intézkedés ki-
zárja annak lehetőségét, hogy egyes alapítók, vagy 
kedvezményezők a szövetkezetet eredeti czéljától elve-
zessék ós a tőkepénzes (ha még oly kicsiny is) saját 

szolgálatába hajtsa a többit. Mindazon nagy szövetke-
zetek, melyek ezen intézkedést nem vették fel, idővel 
átalakultak részvénytársasággá, ép igy eredeti czéljukat 
tévesztették. Ez az intézkedés olyan is, amely biztosítja a 
hosszú jövőre való fejlődést, mert nincs érdekmeghason-
lás az újonnan belépőé s a régi tag között, nyitva tartja 
a belépés lehetőségét, és azt a legszegényebbnek is lehe-
tővé teszi. 

A szövetkezet t. uraim egy demokratikus alkotás és 
ezen karakterét éppen ezen emiitett alapszabály bizto-
sítja legjobban, azért tartottam megengedhetőnek, hogy 
e helyről ez alkalommal mellette kardoskodjam. Szö-
vetkezeteink legyenek valóban megfelelők azon czélnak, 
melyre alkotvák. Legyenek a kis emberek gazdasági 
támaszai és legyenek a békés keresztény felebaráti sze-
retetnek istápolói. (Éljenzés.) 

Üdvözlöm önöket, igen tisztelt uraim, s munkássá-
gukat továbbra is kérem. A gyűlést megnyitom. 

A szövetkezeti ügy áldozatkész, tevékeny mun-
1 kását, Zichy Aladár grófot a hallgatóság beszéde vé-

gén lelkesen megéljenezte. 
Elnöki megnyitó után Zlinszky János dr tartott 

előadást „A keresztény szövetkezeti ügy fejlesztéséről." 
Kirschanek Ödön: VA fogyasztási szövetkezetek és a 

kereskedők" czimen tartott előadást. 
Az előadóknak Zichy Aladár gróf elnök mondott 

köszönetet, ki aztán a szövetkezeti ügy munkásainak 
kitartásra buzdítása után a közgyűlést feloszlatta. A 
jelenlevők a népszerű elnök éltetésével oszoltak el. 

I R O D A L O M . 

-f- A szent-Benedek-rend érdemei a keresztény 
művelődés terjesztése körül. Beszéd, melyet 1901. évi 
november hó 5-én a magyar szent-Benedek-rend ki-
lenczszázados jubileuma alkalmából mondott dr Cser-
noch János, pápai praelatus, apát, kanonok, országgyű-
lési képviselő. A ft. főegyházmegyei hatóság engedé-
lyével. Esztergom, 1901. 8.-r. 16 1. 

= Szent Beszéd. A sz.-Benedek-rend hazánkban 
történt megtelepedésének kilenczszázados évforduló-
jára Esztergomb.an, 1901. évi november hó 3-án mon-
dotta dr Walter Gyula. Az egyházi főhatóság engedé-
lyével. Esztergom 1901. 8.-r. 16 1. 

Mind a két szónoki munka az igazságot kontem-
pláló elme magas szárnyalásával győz meg és lelkesít 
annak a szerzetes rendnek tiszteletére, a melynek ha-
zánk főleg köszönheti a keresztény vallás és czivilizá-
czió kiapadhatatlan forrásait. 

VEGYESEK. 
— Emlékkő XIII . Leo tiszteletére. Abban római 

fensőbb papnevelő intézetben, a hol nemes származású 
fiatal egyházi férfiak egyházi diplomacziai pályára ké-
szülnek, e napokban ünnep volt. Merry del Yal érsek s 
az intézet igazgatójának kezdeményezésére emléktáblát 
lepleztek le ott abban a helyiségben a hoi egykor, 
mint növendék, a pápa lakott. Az emlékkő felirata a 
következő : Honori Leonis XIII. Pont. Max. — Qui Vin-
centius Joachim Peccius Acad. — Hanc dictam incoluit — 
alumnusque demente X I I I . Leone XII. Bom. Pont. — 
Academiae honestatemnovis auxit fastis — Bapháél Merry 
del Val Archiep. Nicien. Praeses. — Anno MCMI. P. 
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— Fátunios esküforma az a forma, a melyben az 
uj metzi püspök II. Vilmos német császár kezébe a 
hűségesküt Berlinben letette. Valóságos államjogi cu-
riosum. Az 1802-iki franczia concordatum állította fel 
s eleinte republikánus formula, azután franczia császári, 
most német császári lett, holott Elsasz-Lotharingia 
nem a császáré, hanem a birodalomé, „Reichsland". 
Még érdekesebb ennek a formulának az a része, a hol 
a püspök megesküdött arra, hogy se bel se külföldön 
nem fog oly összeköttetésekbe lépni, melyek állam-
veszélyesek lehetnek. Előbb ez az ígéret a formulában 
Francziaországnak szólt, most Németország javára szól. 
Tempora et régna mutantur, Ecclesia manet. 

— Mac Kinley emléke. Az amerikai hálás nép 
megörökíteni készül Mac Kinley elhunyt elnök emlé-
két. Kőbe akarja vésni azokat az erdemeket, melyeket 
a nagy államférfi az ország kormányzása körül szer-
zett. Nem kisebbszerű szobrokról, hanem az érdem 
elismerését örök időkig hirdető nagy alkotásokról van 
szó, melyek méltó kifejezői legyenek annak a hálának, 
melylyel egy szabad nép nagyjainak adózik. Washing-
tonban egy emlékivet, Cantonban pedig sírboltot emel-
nek. Külön bizottságok alakultak "Washingtonban és 
Clevelandon és ezeknek a bizottságoknak kezeibe van 
letéve a terv végrehajtása. Mindössze 3'/2 millió dol-
lárba kerül a két emlék és pedig a washingtoni 2 
millió, a cantoni pedig D/g milliót igényel. A végre-
hajtó bizottság legközelebb fölhívást bocsát ki, mely-
lyel a közadakozást megnyitja, mert az igényelt ösz-
szeget önkéntes hozzájárulással akarja beszerezni. 
Mindkét bizottság állami fölügyelet alatt áll. 

— A csanádi káptalanból. A király a csanádi 
székeskáptalanban Spéth Károly dr éneklő-kanonoknak 
az olvasó, Hemmen Ferencz őrkanonoknak az éneklő, 
Kun László dr székesegyházi idősb kanonoknak és fő-
esperesnek az őrkanonokságra, Szenfkláray Jenő dr szé-
kesegyházi ifjabb kanonoknak a székesegyházi idősb 
kanonokságra és főesperességre, Váradíj Lipót Árpád 
dr idősb alapítványi kanonoknak a székesegyházi ifjabb 
kanonokságra és Engels János dr ifjabb alapítványi 
kanonoknak az idősb alapítványi kanonokságra való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként megü-
resedő ifjabb alapítványi kanonokságot Wittenberger 
Antal pápai kamarás és püspöki titkárnak adományozta. 

— Mire való a zene. 1407-ben, amikor Anglia 
még katholikus volt, a can+erburyi érseknél panaszt 
tettek a zarándokok ellen, hogy nagyon nagy lármát 
csapnak az utakon, dudálnak és tele torokból énekel-
nek, ugy hogy akik hallják, zavargásra gondolnak és 
megijednek. Az érsek azt felelte erre, hogy a zenére 
szükségük van a zarándokoknak, mert elfeledteti velük 
az ut fáradalmait és túlharsogja jajkiáltásait azoknak, 
kik lábaikat a hegyes köveken megsebzik. 

— Atheista miniszterelnök. Ito márki japán mi-
niszter ezeket mondta: „A mi engem illet, teljesen 
haszontalannak tartom a vallást egy nemzet életében. 

A Japánban csaknem általánosan uralkodó atheizmust 
bizonyítékául veszem annak, hogy nálunk a tudomány 
győzött a babona (hit) fölött. Vájjon mi más, akár a 
budhizmus, akár a kereszténység, mint babona és váj-
jon nem inkább a nép gyöngítésének forrása-e, mint 
erejének?" — Szegény Japán! Akárcsak a mi fele-
kezetlen államférfiainkat s a mi ismeretes jó magyar 
ujságiróinkat hallanók ! 

— Uj egyetemek. Az egyik tulajdonképpen nem 
uj, hanem felélesztett régi katholikus egyetem: a 
münsteri Németországban. A mult-század-eleji sae-
cularisatio óta mint akadémia működött theologiával, 
joggal és egy kevés bölcselettel. Most egyetemi rangot 
fog kapni. Ennek az örvendetes eseménynek emlékeül 
1902-től kezdve az ottani theologiai kar uj kath. iro-
dalmi lapot fog kiadni „Theologische Revue" czim 
alatt. 20 szám fog évenkint megjelenni 10 márka áron 
Münsterben Aschendorffnál. Ajánljuk szakembereink 
figyelmébe. A másik katholikus egyetem az egészen 
uj alapítás. A hollandiai katholikusok tervezik Amster-
damban.-

— Három szerzetes püspök van jelenleg Német-
országban : az augsburgi ferenczrendi, a limburgi czis-
terczita, a metzi benczés. 

— Lesz-e keresztényüldözés Chinában? Erre 
nézve mgr Favier pekingi püspök a lyoni „Missions 
Catholiques"-ben azt jelentette ki, hogy hite szerint 
Európa mostani közbelépése után nem lesz általános 
keresztényüldözés. 

— A Gyulafehérvári Központi Oltáregyesület, 
saját tőkéje gyarapítására, november hó 17-kén, a zárda 
nagy termében, művészi hangversenyt rendez. Szíves-
ségből közreműködnek : Ludányi Adél zongoraművésznő, 
Dombay Arthur zongoraművész, zeneakadémiai tanár 
Budapestről. Műsor : 1. Lambillotte. Fordítás. „Harang-
szó." Éneklik: Lakner E., Roska R., Bochdanovits F., 
Pandúr E. kisasszonyok. Zongorán kiséri Frölich Jolán 
k. a. 2. Bach. „Zongorahangverseny" D. moll-ban. Az 
első zongorán előadja : Ludányi Adél zongoraművésznő, 
a második zongorán: Dombay Arthur zongoraművész. 
3. Felolvasás. Az oltáriszentség vétele és az ide vonat-
kozó egyházi törvény. Tartja dr Vass Albert theol. tanár. 
Dombay A., „Rondo" As dur-ban. Előadja: Ludányi 
Adél zongoraművésznő. 4. Pataky S. L. „A szent szív-
hez." Éneklik : Lakner E., Roska R., Bochdanovits F., 
Pandúr E. kisasszonyok. Zongorán kiséri Frölich Jolán 
kisasszony. 5. Schumann. „Zongorahangverseny" A 
moll-ban. I) Andantino grazioso ; II) Allegro affettuoso. 
Az első zongorán előadja: Ludányi Adél zongoramű-
vésznő, a második zongorán : Dombay Arthur zogora-
müvész. 6. Pannon. „Misém után." Szavalja: Pandúr 
E. k. a. 7. Dombay Á. „Magyar rhapsodia." Az első 
zongorán előadja: Ludányi Adél zongoraművésznő, a 
második zongorán Dombay Arthur zongoraművész. 

— Ez is ritka állhatosság és kitartás. A német 
katholikus nagyérdemű irodalmi utmutatója, a „Litera-
rischer Handweiser" most megjelent 753. és 754. szá-
mával 40-ik évfolyamát indította meg. Kezdet, tehát 
40 óta a fáradhatlan dr Hülskamp szerkeszti Mün-
sterben. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.'' 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Rajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Misekönyvét V. Pius két évvel később 
adta ki „Quo primum" kezdetű bullájával,*) 
melyben világosan kijelenti, hogy ezen javítást 
illetve kiadást azért rendelte el, „ut Sacerdo-
tes intelligant, quibus precibus uti, quos ritus, 
quasve caeremonias in Missarum celebratione 
retinere postliae debeant." A „posthacíl szócska 
ezen mondatban nagy jelentőséggel bir. Jelenti 
a határvonalat a régi és uj jog között. Jelzi, 
hogy oly törvényalkotásról van szó, mely ezen-
túl kizárólag fog érvénynyel birni. A misemon-
dás ezentúl csakis azon módon és azon szer-
tartások szerint lesz végezhető, a mint azt az 
uj misekönyv előirja, s ezen törvényalkotó 
akaratát ugyanazon feltételek mellett, mint a 
Breviáriumnál láttuk, kötelezőnek jelenti ki a 
keresztény világ minden rangú, rendű és ter-
mészetű egyházaira, kivételnek csakis azon 
egyházaknál engedvén helyet, melyek vagy 

alapításuk óta az apostoli széktől jóváhagyott , 
. vagy kétszáz év óta folyton használatban levő 

más misekönyvvel birnak, „ex aliis vero omni-
bus ecclesiis praefatis eorumdem Missalium 
usum tollendo, illaque penitus et omnino reji-
ciendo." 2) 

Hogy pedig mily kötelező erőt tulajdonít 
a pápa az uj miséköi^vnek, kitűnik abból, 
midőn kijelenti, hogy „sub indignationis nostrae-
poena, hac nostra perpetuo valitura constitu-
tione statuimus ac ordinamus," hogy ahhoz 
sem hozzá adni, sem abból kihagyni, sem meg-
változtatni abban semmit nem szabad. S azért 
a szent engedelmesség erejénél fogva szigorú 
kötelességévé teszi minden, bármily magas, 
állású egyháziaknak, a bibornokokat sem véve 
ki, „ut caeteris omnibus rationibus et ritibus ex 
aliis Missalibus quantum vis vetustis hactenua 
observari consuetis, in posterum penitus omis-
sis ac plane rejectis, missam jux ta ritum, mó-
dúin, ac normám, quae per missale hoc a 
nobis nunc traditur, decantent ac legant, neque 
in Missae celebratione alias caeremonias véli 
preces, quam quone hoc Missali continentuiv 
addere vel recitare praesumant." 3) 

Végül épp ugy mint a breviáriumnál, â  
törvény hatálybalépésének idejét Rómára egy, 

*) Bulla Pii V. „Quo primum" dclo pricl. Id. Julii, 
1570. .Magn. Bull. Rom. 1. c. II. 333. sq. 

L. c. §. 2. 
3) L. c. §. 3. 
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Olaszországa három, Olaszországon kivül levő 
tar tományokra nézve hat hónapban állapítja, 
illetve legott a mint az uj misekönyv a könyv-
piaczon kapható lesz.4) 

VIII. Kelemen kiadván 1596-ban Pontifi -
caléját5) „Motu proprio et ex certa scientia 
ac de Apostolieae potestatis plenitudiae," tehá t 
minden néven nevezendő jogorvoslatot kizáró 
kijelentéssel eltöröl, megsemmisít a keresztény 
világ bármely vidékén található minden Pont-i-
fi calét, birta volt légyen az különben az apos-
toli szék jóváhagyását , volt légyen az annak 
kiváltságával, megerősítő határozatával vag}T 

engedélyező záradékával ellátva és egyedüli s 
kizárólagos használatra a világ minden egyhá-
zaiban, monostoraiban, szerzetes rendeiben, 
helyein, a kiváltságoltakat sem véve ki, ezen 
u j reformált pontifiealét ir ja elő, még pedig 
ugyanazon szigorú intézkedéssel, minőt a bre-
viáriumnál és misekönyvnél lát tunk, hogy abba 
soha semminemű változtatás, kihagyást eszkö-
zölni vagy ahhoz valamit hozzá adni ne 
legyen szabad s mindazok kik főpapi tényke-
dések végzésére jogosultak, ebbeli kötelessé-
göknek csakis az ezen pontificaléban foglalt 
formulák használatával tehetnek eleget.6) 

Az életbeléptetési záradék sem hiányzik 
az apostoli brevében, de itt már, valamint az 
alább említendő Caeremomalenál is, engedé-
kenyebb elődjeinél, a mennyiben annak életbe-
léptetésére Rómában két, Rómán kivül Olasz-
országban nyolcz hónapi, Olaszországon kivül 
egy egész esztendei határ időt tűz ki.7) 

A Caeremonialét illetőleg a pápa intézke-
dései annyiban enyhébbek, hogy bár azt „motu 
proprio et ex certa scientia ac de apostolieae 
potestatis plenitudine" hagyja helyben és az 
egyetemes egyház számára irja elő s annak 
használatára ugyanazon módon és záradékok-
kal mint a pontifiicalénái lát tuk, mindenkit kö-
telez, 8) mégis a régi caeremonialékat, feltéve 

4) L. c. §. 6. 
5) Breve Clem. Till. rEx quo in Ecclesiau ddo 

10 Febr. 1590. Magn. Bull. Rom. T. III. pq. 58. seq. 
ö) L. c. §§. 4. 5. 6. 
7) L. c. §. 7. 
8) Breve Clem. VIII. „Cum novissime" ddo 14. 

Julii 1600. 1. c. III. 

hogy az ujjal megegyeznek, el nem törli s 
azok használatát továbbra is megengedi.9) 

(Folytatjuk.) 

A szent Benedek rend érdemei a keresztény 
művelődés terjesztése körül. 

— Beszéd, melyet 1901. évi november hó 5-én a magyar 
szent Benedek-rend kilenczszázados jubileuma aliialmából 
mondott dr Csernoch János pápai praelatus, apát, kanonok, 

országgyűlési képviselő. — 

Hamar tökélyre jutván, sok időt ólt. 
Bölcs, könyv 4, 13. 

A magyarországi szent Benedek-rend fennállásá-
nak kilenczszázados üunepét méltóbban nem ünnepel-
hetnek, ünnepeink sorrendjét jobban be nem zárhat-
nék, mint ama kiváló magyar szentek dicsőítésével, 
kinek tiszteletére ma itt egybegyűltünk. Szent Imre 
herczeget értem, árpádházi szentjeink zsengéjét, a ma-
gyar, de különösen a szent Benedek-rend vezetése 
alatt álló ifjúságnak védszentjét, kinek ünneplése szo-
rosan egybefügg a jubiláló rendnek magyarhoni műkö-
désével. Szent Benedek rendje az akkori időben már 
terebélyes fává nőtt Európában, és Magyarországra is 
kiterjeszkedtek egyes ágai, melyek üdítő árnyékában 
békét lelt a harczedzett magyar nemzet s szíve fogé-
konynyá vált Krisztus tanának s igy az igazi művelt-
ség befogadására. 

Ha igaz, hogy a virágban és gyümölcsben visz-
szatükröződik a növénynek, illetve fának lényege, ugy 
szent Benedek alkotásaiban is kénytelenek vagyunk 
az egyház visszfényét szemlélni, melyről az apostol 
mondja, hogy Krisztus dicsővé tette, nem lévén azon szeplő, 
vagy redő, vagy más efféle, hanem hogy szent és szeplőtelen.1) 
Ily visszfénye az egyháznak és rendnek szent Imre 
herczeg. 

Szent Imre herczeg első magyar neveltje a rend-
nek ; az első virágszál, mely a rendnek magyar kert-
jében nőtt fel, s most oltárainkat ékesiti. Nevelője sz. 
Gellért, szent Benedeknek egyik jeles tanítványa. Ked-
vencz tartózkodási helye a pannonhalmi monostor, 
melyet látogatásával megszentelt, erényeivel díszített, 
szentségével boldogított, kegyeivel elhalmozott. Elete 
összeforrt szent Benedek rendjével, és bár a földi kajD-
csot elszakitá a korai halál, ez csak látszólag az em-
berek szemében szakadt el. Valójában megmaradt 
közte és a rend között, amit az isteni Gondviselés az-
zal mutatott meg, hogy a halálnak fagyos szele által 
korán elhervasztott virágszálat, szent Imre herczeget, 
ismét szent Benedek vette gondozás alá. VII. Gergely 

9) L. c. §. 5. Per praesentes autem antiqua Cae-
remonialia, in his quae praedicto Caeremoniali refor-
mato sunt conformia, minime aboleri, aut abrogata 
conseri volumas, sed illorum etiam usum (salva refor-
matione praedicta) permittimus." 

») Ef. 5, 27. 
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a nagyemlékű reformátor-pápa, ki Imrét az egyház 
szentjeinek sorába igtatta, szent Benedek tanítványa 
volt! S igy joggal mondhatjuk, hogy szent Benedek 
fiai, akik hűen kisérték a bölcsőtől a sirig, ott sem 
vették le róla atyailag gondoskodó kezűket ; tovább 
is megmaradtak készséges eszköznek az isteni Gond-
viselés kezében, mig az egyház nevében fejére nem 
tették a dicsőségének soha el nem hervadó koronáját.2) 

„ Hamar tökélyre jutván, sok időt élt" — mondja 
róla ma az egyház a Szentirás szavaival és folytatja : 
vaz emberek pedig, kik ezt látták, nem értik. Látni fogják 
a bölcsnek élete végét, de meg nem értik, mit határozott fe-
lőle az Ur.u *) 

Akkor bizonyára sokan igy Ítéltek, mert Imre 
herczeggel nemcsak atyjának, Istvánnak, hanem az 
egész nemzetnek reménye szállott sirba. Az isteni 
Grondviselés azonban örökös közbenjáróul vévén fel 
magához Imrét, el nem hagyta népét, hanem gyenge 
utódokban is őrködött fölötte s oly dicsőségteljes jö-
vőt nyitott meg előtte, melyhez hasonlót hiába kere-
sünk Európa népei között. Es valamint Európa egyéb 
országaiban, ugy hazánkban is kiváló feladat jutott 
szent Benedek fiainak a keresztény hitre tért nemzet-
nek tanításában, oktatásában, a tudományok és művé-
szetek terjesztésében és ápolásában, egyúttal a nemzet 
dicsőségének alapját képező műveltségnek előmozdítá-
sában. Szent Benedek szelleme volt az, mely éltető 
lelke lett az egyházi, politikai és társadalmi életnek, 
azon szellem, mely Imre herczeget a földi koronáért 
az égi dicsőség hervadhatlan koronájával kárpótolta. 

A szent Imre herczeg mennyei koronájából felénk 
sugárzó fény világánál fogjuk szemlélni ama hatást, 
melyet az általa annyira kitüntetett rend fiai az em-
beriség művelődésére gyakoroltak. Teszszük ezt nem 
azon czélból, hogy embereket dicsőítsünk, hanem eb-
ben is Isten dicsőségét keressük, a ki „csodálatos az 
ő szenteiben" 4) és ezek alkotásaiban. 

* * 

A szent Benedek-rend alapítása a római biroda-
lom hanyatlásának idejére esik. A régi római világ-
rend, melyet ezeréves munkában, vérrel ós vassal ho-
zott létre az emberi elme, romokban hevert. Maga 
Róma, a világváros meg volt alázva. A császári trón, 
az emberiség bálványa — tekintélyétől megfosztva. A 
folyton nagyobb erővel előretörő barbárok diadalitta-
san állottak a megdöntött hatalmas birodalom romjai-
nál. A népvándorlás hullámai elárasztották az egykor 
rettegett birodalom nyugati részeit. Maguk a barbár 
népek egymás ellen vivtak öldöklő harczot a szétté-
pett császári palást foszlányaiért, anélkül, hogy észre-
vették volna, hogy minél tovább küzdenek, annál több 
romot halmoznak össze. Erősek és hatalmasak a rom-
bolásban, — gyengék és tehetetlenek az alkotásban ! 
Midőn igy a római birodalom végnapjait élte, az uj 

2) I. Pét. 5, 4. 
3) Bölcs, könyve 4, 17. 

Zsolt. 67, 36. 

állami rend még alig kezdett kibontakozni a romhal-
maz törmelékeiből. Ily hatalmas megrázkódtatások mel-
lett veszedelemben forgott az egész czivilízáczió. Egy 
nagy ür, nagy szakadás támadt a régi római világ és 
az ujabb kor alakulásai között s e nagy űrt töltötte 
ki a Gondviselés, midőn éppen akkor állította oda 
szent Benedeket és az általa alapított rendet, hogy 
azt áthidalja és a nyugati társadalom újjászületését 
előkészítse. Igaz ugyan, hogy Istennek nem volt rá 
szüksége, ő nélküle is részesévé tehette volna Nyugat-
Európa népeit a keresztény üdvösségnek és ezáltal a 
műveltségnek. De, amily kiszámithatlanok az Ö bölcses-
ségének utjai,5) tényleg szent Benedeket választotta, 
hogy talán tudtán kivül is ő legyen a régi és uj vi-
iágrendnek közvetítője. Feladata volt, a régi világ 
romjain a keresztény társadalmat és államot felépíteni, 
a vad természetet megszelídíteni, mindent ujjáalkotni, 
miként a Szentirás mondja: íme, megújítok mindeneket.^) 

Egyesek — bármily óriási is erejük — erre kép-
telenek lettek volna. Oly férfiura volt szükség, mint 
szent Benedek, kinek kiváló, a szentek tudományában 
jártas, a gyakorlati élet tapasztalatai által megaczélo-
zott lelke tudta átalakítani, az élet szükségleteihez 
szabni a szerzetesi élet szabályait s társakat gyűjtvén 
maga köré, ezeket képessé tenni arra, hogy a nemze-
tek között a kultúra megalapítói legyenek. 

Otiositas inimica animae, —- a henyélés ellensége 
a léleknek, — volt egyik főelve, melyet az emberiség 
művelődési elvévé avatott fel. A hármas fogadalom 
révén függetlenítve mindentől, a mi őket munkálkodá-
sukban akadályozhatta volna, megkezdték működésü-
ket. Ora et labora — imádkozzál és dolgozzál — volt 
a jelszavuk. Cruce et aratro — egyik kezükben a ke-
reszt, másikban az eke szarva. 

Igy vonultak ki a monte-cassinói vadonból Bri-
tannia, Gallia, Germania, Pannónia vad népei közé. 
Fejszéjük csapásai alatt hullanak a százéves tölgyek. 
Az eke a kemény földet töri és ahová be nem hatol 
az eke éle, segít az ásó. Lassan termőfölddé változik 
át a vadon. 

Lehet, hogy a hely, amelyen letelepednek, egyko-
ron pogány isteneknek gyülhelye volt. Gondosan ki-
nézik a tájat, pontosan kimérik a tért. Amint ez meg-
van, zsoltárok éneklésétől, munkás kezek ütéseitől 
visszhangzik a csendes tájék. A templom helye az uj 
telep központja: kereszt jelöli az állítandó oltár helyét. 
Templom, monostor, iskola, gazdasági épületek gyors 
egymásutánban, mintegy varázsütésre látszanak nőni a 
földből. Az uj telep vonzó hatással van a vadon la-
kóira. Eleinte bizalmatlanul, sőt ellenséges indulattal 
fogadják a jövevényeket; de az uj lakók szent élete, 
az általuk hirdetett tanoknak fensége, munkásságuk, 
szorgalmuk, jótéteményeik lefegyvérzik a bizalmatlan-
kodó barbárokat. Mindig közelebb és közelebb jönnek 
a központhoz, mely folyton gyarapszik. Eleinte népes 
teleppé, később községgé s végül hatalmas várossá 

5) Róm. 11, 13. 
«) Jelen. k. 24, 5. 
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lesz. Francziaországban 3/8 része a városoknak még 
nevét is szent Benedek fiainak köszöni. Innét az a 
sok „szent" előnév a franczia- helységek neveinél. 
Hasonlóképen Németországban sok város, mint pl. 
Fulda, Eichstädt stb. bennük tiszteli alapítóját és ki 
ne ismerne rá mi nálunk pl. Győr-Szent-Mártonnak sz. 
Benedek fiaitól való származására. 

Mindez tömérdek nélkülözéssel és nehézséggel 
van egybekötve. Sokszor évtizedeken át kell küzde-
niök az éhséggel és szomjúsággal, az éghajlat változó 
viszonyaival, mig a kemény és terméketlen rög a táp-
lálékot megadja; de ők nem csüggednek ! Oraetlabora 
— imádkoznak és dolgoznak. S midőn a természet el-
lenkezését végre legyőzik, betörnek a barbárok vad 
hordái s rövid pillanatok alatt elpusztítják azt, a mit 
századok alatt alkottak ! 

De ők most sem csüggednek ! Mint a műveltség-
nek valódi vértanúi, újra kezdik ott, ahol elődeik el-
hagyták. Ok koruknak agráriusai, nemcsak tanítják, 
hogyan kell a földet művelni, hanem maguk művelik. 
Ebben is utánozzák isteni Mesterüket, Jézust, a kiről 
olvassuk: „Jézus cselekedni és tanítani kezdett7) 

Egy rövid beszéd keretén belül teljesen lehetet-
len mind azt elősorolni, amit az okszerű földművelés 
és ez által a műveltség alapjának megvetése körül 
tettek. Europa fere tota Benedicti saeculo monacliis adla-
borantibus veram religioneni suscepit.8) 

Szent Benedek fiai voltak koruk építészetének 
megalkotói. Az ő czelláikban készültek a századokkal 
daczoló nagy épületek tervei. De ha meggondoljuk, 
minő anyagi eszközök, mennyi rabszolga állott rendel-
kezésükre, az elsőbbség pálmáját oda kell ítélnünk 
szent Benedek fiainak, akik magas, égbetörő hegyeken 
épp úgy, mint járatlan posvány okon oly épületeket 
emeltek, amelyek századok viharaival daczoltak és még 
romjaikban is bámulatra ragadják a szemlélőt. 

Gazdaságaik és monostoraik valóságos menhelyeik 
voltak a szegényeknek, nyomorultaknak és elnyomot-
taknak, ugy, hogy ha ezek nem lettek volna, jegyzi 
meg helyesen egy hires iró,9) — egész Európa csak 
•ragadozó és ingavonó állatokból állott volna. Telepít-
vényeikre joggal alkalmazhatjuk a zsoltáros szavait: 
„Megkövérednek a puszták legelői és a halmok vigassággal 
üvedzkednek körül. A legelőt juhnyájak lepik el és a völgyek 
bővelkednek gabonával; minden örvendez és éneket zenge-
dez.«") (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

B u d a p e s t , nov. 15. Az 1848. XX. t.-czikk végre-
hajtása iránt, — vájjon milyen álláspontot foglalt a 
reformátusok dunamelléki egyházkerületének október 
í22-iki értekezlete ? 

7) Ap. csel. 1, 1. 
8) Mabillon Praef. in prim. saec. cap. 2. 
9) Macaulay 1. 10. 
,0) Zsolt. 61, 14, 15. 

Halljuk a következő tudósítást: 
„Petri Elek „Protestáns igények és az 1848. XX. 

t.-cz.u czimen értekezett. Előadja, hogy az állam kor-
mánya nem mérhet kétféle mértékkel az egyenjogú 
vallásfelekezeteknek, s nem mérhet éppen a körülmé-
nyek által legjobban károsított prot. egyháznak. 

Az állam vezetői sohasem zárkóztak el az 1848. 
XX. t.-cz. egyes pontjainak épségben tartásától, mert 
elvben legalább fenn is tartották azt, bár az eddigi 
egyházi és iskolai segélyek csak a kegyelem morzsái. 
Az pedig nem méltányos és a törvényczikk szellemé-
vel sem egyeztethető össze, hogy az állam felszabadítsa 
a felekezeteket a szabad küzdelemre, erőiknek szabad 
összemérésére, de ugy, hogy mig az egyiket gazdagon 
ellátja, a másikat teljesen magára hagyja. A t.-cz. szó-
szerinti végrehajtását azonban előadó szerint nem kívánhat-
juk, hacsak az eyyház múltjáról, jövőjéről le nem akar 
mondani, s öngyilkosságot nem akar elkövetni. Mert a szó-
szerinti végrehajtás az összes egyházi javak szekularizálását 
és a protestáns autonomia teljes eltörlését vonná maga után. 

A kormány a maga részére legalkalmasabbnak 
tartja az államsegély fokozatos fölemelését. Ez azon-
ban a segély esetleges leszállítása által nagy veszedel-
meket okozhatna. 

Legalkalmasabb megoldási módozatnak tartja azt, 
hogy az egyház szükségletei fedezésére állami dotáczio 
adassék egyszersmindenkorra, törvény által biztosítva, az 
egyház autonómiájának fenntartásával, államfelügyelet mel-
lett. E. szükségek megállapítása tehát az első, de rend-
kívül nagy körültekintést igénylő feladat. 

Ezzel kapcsolatban rendezni kell az egyházi adó 
ügyét, mely szerint az egyházi adóban feltétlenül részt 
kell vennie, de ugy, hogy 50 százalékánál az állami 
adónak a hivek több adóval nem terhelhetők, sőt a 
túlterhelt egyházak adóját csökkenteni kell. Tekin-
tetbe kell venni továbbá azokat a szükségeket is, me-
lyek a magasabb iskolák fenntartásából folynak. Nem 
kívánhatjuk minden szükségeink fedezését, hanem csak 
azokét, amelyeket az egyház magától nem fedezhet, 
hogy autonómiánkat ne koczkáztassuk. 

Értekezése végén határozati javaslatot terjeszt áz 
értekezlet elé. 

Határozati javaslat: Egyházkerületi értekezletünk 
tisztelettel kéri a főtiszt, egyházkerületi közgyűlést : 
méltóztassék kimondani, hogy egyházunk autonomikus 
szervezetének teljes fönntartásával az 1848. XX. t.-cz. 
végrehajtását elodázhatatlanul szükségesnek tartja. Ennek 
folytán megkeresi az egyetemes konventet, hogy tekin-
tettel az egyházi adóval túlterhelt gyülekezeteink vál-
ságos helyzetére, az egyházi adóügy rendezése czéljá-
ból szükséges előmunkálatokat megtenni, zsinati tör-
vényhozás utján az egyházi adóreformot megoldani, 
továbbá az egyház közigazgatási, valamint kulturális 
szükségeit az egyházkerületek fölterjesztése alapján 
számszerűleg megállapítani, s a mutatkozó hiány fedeze-
téül az 1848. XX. t.-cz. szellemében egyszer s mindenkorra 
szóló orsz. törvényben megállapítandó államsegély kieszköz-
lésére a kívánt lépéseket megtenni kegyeskedjék. 
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A határozati javaslathoz hozzászólt Tisza Kálmán 
éles birálattal s a határozati javaslatot teljes egészében 
elfogadta. 

Az értekezlet szintén elfogadta az indítványt." 

B é c s , nov. 14. Apostoli levél Csehország és Morva-
ország püspökeihez. — 

F. évi aug. 20-án, a mint a prágai „Politik" írja, 
a pápa apostoli levelet intézett a cseh és morva epis-
copatushoz, a melyben kijelenti az egyház lát-
ható feje, hogy az anyanyelvért való sikraszállás, ha az 
kellő határok közt történik, nem rosszalható. Azonban 
ezzel a joggal soha senkinek sem szabad ugy élni, 
hogy az állam közjava e miatt szenvedjen. Kötelesség 
arról is szorgosan gondoskodni, hogy az ily viszályok-
ból a vallásra nézve kár és veszély ne háramoljék. Az 
apostoli irat azután igy folytatja: „Ebben a dologban 
az Istennek szentelt papság köteles másoknak példát 
adni. Eltekintve attól, hogy az ő hivatalukhoz nem 
illik az ilyes viszályokba való belebonyolódás ; különö-
sen, ha oly helyen működnek, a hol a lakosok külön-
féle fajhoz és nyelvhez tartoznak, vagy az egyik vagy a 
másik pártnál könnyen gyűlöletet és ellenszenvet kelt-
hetnek maguk ellen, hacsak a viszálylyal szemben tel-
jes tartózkodó állást nem foglalnak el. A szent hivatal 
betöltésére nézve nem lehet zsibbasztóbb valami, 
mint az ilyen helyzet Megengedjük, hogy 
a gyakorlatban igen nehéz ez a dolog, hogyha az egye-
netlenségnek csirái kellő időben nem tépetnek ki 
a szivekből t. i. a papnevelő intézetekben a jövendő 
papság nevelése alatt. Azértis, tisztelendő testvérek, 
nagy igyekezettel gondoskodjatok, hogy a papnevelő-
intézetek növendékei korán megtanulják egymást őszin-
tén, kölcsönösen szeretni, mint testvérek és olyanok, 
kik nem muló, hanem halhatatlan magból szület-
tek újra az élő Isten Igéje által (I. Petr. 1, 23.) Ha a 
lelkek izgalmáig kei ülne valahol a dolog, nyomjátok 
el a bajt erélyesen, és semmi körülmények közt sem 
tűrjétek meg, hogy az ily izgalom fennmaradjon. Ez a 
végett szükséges, hogy a papság, ha különböző szár-
mazásánál fogva nem is lehet egy nyelven, azonban 
okvetetlenül egy legyen szivében és teljes lélekkel. 
Hogyha ez az egyértelműség és szívből fakadó össze-
tartás az egész papi rendből árasztja szót ragyo-
gását, ennek a többi között az az áldásos követ-
kezménye leszen, hogy az Ur hajlékának szol-
gái híveiket hathatósabban fogják figyelmeztetni arra, 
hogy midőn a saját nemzetiségűk jogait érvényesítik 
vagy védelmezik, át ne hágják a mérséklet határait és 
túlbuzgóságból meg ne sértsék az igazságosságot és 
az állam közjavát védő tekinteteket. A ti vidékeite-
ken jelenleg fennálló viszonyok közt a papság egyik 
főfő kötelességének tartjuk, hogy a híveket „alkalma-
san és alkalmatlanul" kölcsönös szeretetre intsék és 
őket szakadatlanul figyelmeztessék arra, mennyire nem 
érdemli meg a keresztény ember nevét az, a ki szivében 
és tetteiben nem valósítja meg azt az új, Krisztus 
által adott parancsot, hogy szeressük egymást mind-
nyájan, a hogy ő minket szeretett, mikor értünk meg-

halt. Az oly ember, a ki azt hiszi, hogy a mi feleba-
ráti szeretetünk csak azokra köteles kiterjeszkedni, a 
kik velünk egy fajból származtak és egy nyelven van-
nak, az oly ember ezt az isteni parancsot nem teljesíti". 

B e r l i n , nov. 12. A protestantizmus lelke a viszály. — 

A protestantizmus körében állandósult egyenet-
lenségről és viszályról arinyit írtak már össze az embe-
rek, hogy egész külön könyvtárt lehetne vele megtöl-
teni. Különös, hogy protestáns részről állandó a pa-
nasz, de a bajjal szemben a protestantizmus tehetet-
lensége is állandó. Emberi panasz nem segít a lelkek 
baján; azon, csak Isten kegyelme segíthet. A hitegy-
ség kötelességének elismerése nélkül viszály az embe-
rek sorsa, a legragyogóbb czimek és czégek daczára is. 

Legújabban Hertzberg altábornagy levele a 
„Kreuzzeitung" 315. sz. mellékletében szenzácziós ha-
tást ért el. Neve aláírásával emelt panaszt az altábor-
nagy ama pusztítás ellen, melyet „félig vagy egészen 
hitetlen theologiai professzorok", mint például Harnack 
és társai visznek véghez a protestantizmus körében. 
„A modern theologia mérge, úgymond, melyet annyi 
tanszékről és templomi szószékről hirdetnek az ifjúság-
nak és a népnek, főoka annak, hogy az Isten igéjének 
erős vára népünk lelkében megrendült. Az igaz tant 
nem becsülik meg; a tévedések tanitói egyenlő jogo-
kat élveznek sőt sokszor nagyobb elismerésben része-
sülnek, mint az Isten titkainak hűséges sáfárjai." Kö-
veteli a német egyetemeken az u. n. modern theolo-
giával való szakítást és a kinyilatkoztatott Isten igé-
jéből és a hitvallásokból merített evangelico-lutherá-
nus tanítás visszaállítását. 

Ugyanaz a „Kreutzzeitung" a „Kirchl. Wochen-
schrift"-ből átvett egy rendkívül éles felszólalást az 
ellen, hogy egy bonni theologiai tanár egy szabadelvű 
„Theol. Literaturzeitung"-ban megdicsért egy visten-
káromló" könyvet ós azt „küzdő és kereső laikusoknak, 
mint „keresztény gondolkodásra és jámborságra" ve-
zérlő vezetőt ajánlja. Megfoghatatlan a dologban az, 
hogy ugyanez a „Kreuzzeitüng" irtózatos lármája da-
czára tulajdonképpen ós alapjában véve mégis meg 
van elégedve az „istenkáromlásnak" protestantizmus 
czime alatt működő „szabadságával", mert egyik leg-
utóbbi évnegyedes szemléjében szivére öleli ezt a 
„.szabadságot" s konokul eltaszítja magától a katholikus 
vallás hitegységét. És ez a hitetlen protestantizmus akar' 
hitet terjeszteni katholikus népek között! Vak akar 
gyógyítója lenni az ép szemeknek ! 

M ü n c h e n , nov. 13. Aschenbrenner Jézus-társasági 
atya casinői előadásai. — 

Ezek a nagyszabású előadások f. hó 11-én nyíltak 
meg, rendkívül népes és mondhatni igazán fényes hall-
gató közönség jelenlétében. 

Mi, német katholikusok, igazán furcsa helyzetben 
vagyunk protestáns testvéreinkkel szemben. Mivel 
nekik a Jézus társasága nem tetszik, hát nekünk katho-
likusoknak nem szabad a Jézus társaságiak letelepíté-
séről gondoskodnunk. Csak elvétve, olykor-olykor sza-
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bad nekünk a mi 70% katholikus Bajorországunkban 
a vallás, tudomány, szellemi nagyság és fensőbbség 
egy-egy alakját láthatni és köszönteni. Protestáns nem-
tetszésnek tartozunk meghódolni. Hát nem felfordult 
világ ez ! A többség, paritásos országban, kénytelen a 
kisebbség szeszélye szerint élni. Ez természetellenes 
állapot. Nem is tarthat már sokáig. Kizárni a hazából 
polgárokat, kik hazájoknak és az emberiségnek diszére 
szolgálnak, ez oly barbár eljárás, mely az ember jogait 
megállapító keresztény czivilizáczió keretébe sehogy se 
illeszthető be. 

P. Aschenbrennert, a ki mellesleg mondva az 
igazi jezsuita vagyis a kiváló ember és pap minta-
alakja, Rumpf ügyvéd, a casino másodelnöke mutatta 
be. Zajos éljenzés és viharos taps fogadta az emelvé-
nyen megjelent kiváló szónokot. Megköszönvén a szí-
ves fogadtatást nagy vonásokban rajzolta le a figyelmes 
hallgató közönség lelke elé a lefoly század szellemi 
áramlatainak 3 nagy ellentétét. 1. A mult század ele-
jén óriás növekedésnek indult az industrialismes, általá-
nos jólétet igérve a népeknek; — a század végén a 
népek elégedetlensége messze kiterjeszti a soczializmus 
tanainak hatását és fenyegetéseit. 2. A mult század 
elején a kozmopolitizmus áramlata vonult végig a népek 
felett, egyetemes világbékét igérve a föld népeinek; 
— a század végén a nationalizmus kerekedett felül, ter-
mészetes következményével, a nemzetek fegyverbe öl-
töztetésével, a militarizmussal. 3. A mult század elején 
mindenek felett uralkodott a rationalizmus ; — a század 
végén felváltotta őt az uralomban a naturalizmus, ma-
terializmus, evolutionizmus. 

Óriás történeti anyag. A sziv és szellem mű-
veltségében kimagasló jezsuita játszva bonyolította le 
az elbűvölt hallgatóság lelki szemei előtt. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 

Felhívás. *) 
Magyarország összes tanítóihoz és tanítóegyle-

teihez. 
A Párkány vidéki r. k. tanitóegylet a tanítók, s kü-

lönösen a kántortanítók nyugdíj sérelme ügyében orszá-
gos mozgalmat indít. E mozgalom részesévé kívánja 
tenni Mag3^arország összes tanítóegyleteit az által, 
hogy teljesen elkészített, s csak kitöltésre és aláírásra váró 
memorandumokat küld az egyletek elnökeihez, kik azokat a 
gyűlések megtartása után illetékes helyeikre — neve-
zetesen Magyarország herczegprimásához, az összes 
püspökökhöz, a képviselőház elnöke utján a parlamenthez, s 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez — felter-
jeszteni kegyesek lesznek. Ennek kapcsán előre is fel-
hívunk minden tanítót, legyenek résen ! Folyó évi nov. 
15—30-ika között megtartandó kerületi rendkívüli 
gyűléseiken föltétlenül megjelenjenek; Megjelenjenek 
még akkor is, ha az pénzáldozatukba kerülne. Az idő 
rövid, miért is a gyűléseknek fentjelölt időben való 

*) Kéretnek a becses lapok a czikk szives átvételére. 

megtartását szorgalmazzák s a memorandumokat a gyű-
lések színhelyéről azonnal küldjék fel. Ne hagyják e 
mozgalmat nemtörődömségükkel meghiusulni ! Saját 
magunk és családunk jobb jövőjéről van itt szó. Ha 
összetartunk, győzni fogunk. Jól megérlelt követelé-
sünk a memorandum ezen alábbi öt pontjában fog-
laltatik : 

1. „Mondja ki a törvény, hogy minden tanító 
birjon egyenlő nyugdíjjal egyenlő szolgálati idő után. 
Fönnmaradhatna a tanítóknak azon joga, hogy megfe-
lelő több befizetéssel egyes tanítók nagyobb nyugdíj-
összeget biztosíthassanak maguknak, — mint ez az 
eredeti első nyugdíjtörvényben is meg volt engedve, 
ha pedig ez nem volna keresztülvihető, akkor, 

2. ha már a tanító kántorjavadalma miatt nem jut-
hat a tanítói fizetés kiegészítéséhez, ugy méltányos és igaz-
ságos csak akkor lesz az eljárás, ha kántori jövedelme 
viszont betudódik a nyugdíjjogosultságnál is. 

3. A földjavadalomnál ne a Catasteri jövedelem 
szolgáljon zsinórmértékül, hanem a tényleges jövedelem 
mint az a papi kongrua czéljából eszközölt földjövede-
lem számításnál történt. 

4. A kántortanítói nyugdíj-kérdés megoldása kö-
rüli nehézségeket lényegesen megkönnyítené az, ha a 
kántortanítói javadalmazáshoz tartozó földek mind fő-
tanítói jelleggel ruháztatnának fel azonban a földekre 
bekebelezett azon kötelezettséggel, hogy a főtanitó 
tartozzék a kántori teendőket is teljesíteni. 

5. A tanitók szolgálati ideje 35 évre redukáltassék." 
A kétezernyi memorandum már is készülőben 

van s legközelebb szét fog küldetni. Fel tehát kartár-
saink, ne csüggedjünk! Legyünk résen! s akkor: 
„Lesz még egyszer ünnep a világon!" 

Isten velünk ! 
A Párkányvidéki r. k. Tanítóegyesület tagjai. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-László-Társulat f. hó 19-én (kedden), 

szent Erzsébet napján, mint a társulat védőszentjének 
ünnepén a Ferenczrendiek budapesti IV. kerületi tem-
plomában reggel 8 órakor ünnepélyes szent misét 
mondat, melyre a társulat tagjait tisztelettel meghívja 
Budapest, 1901. november hó 14-én az elnökség. 

I R O D A L O M . 

— Megrendelési felhívás. Most jelent meg! Elmé-
leti s gyakorlati gregoriánus Karének-Iskola lelké-
szek, papnövendékek, kántorok, tanitók s e pályára 
készülők számára iskolai s magánhasználatra, tan- és 
kézi segédkönyvül, valamint a komoly s művészi egy-
házi ének iránt érdeklődő művelt közönség számára. 
Irta Scháger Ferencz áll. isk. igazgató. Kiadja a Ka-
tholikus Egyházi Zeneközlöny Budapest, VIII., Mária-
Terézia-tér 9. Ara 3 korona. 
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A kiadó előszava. 

Az utolsó évtizedekben annyira föllendült az egy-
házi zene iránt való érdeklődés, hogy a kántorok, 
orgonisták és énekesek az eddigi tanmódszer szerint 
nem képesek az egyházi zene követeléseinek meg-
felelni. Az egyházi zene különlegessége és művészi 
föllendülése miatt nagyon tökéletlenek a zeneintézetek 
és tanítóképzők tisztán technikus álláspontra helyez-
kedő tankönyvei. A szemináriumokban tarthatatlan az 
állapot tankönyv hiánya miatt. A művészi ügyesség 
ugyanis nem födözi a gyakorlati szükséget. A tan-
könyvek mind csak a világi zenét veszik tekintetbe s 
a tanitó-intézetekben még azt is nagyon hiányosan 
tanulmányozzák, ugy, hogy értelem és müizlés hiánya 
miatt, csak legfölebb táncz- vagy dalzene iránt tapasz-
talunk érdeklődést, az egyházi zenétől pedig idegen-
kednek úgy a tanárok, mint tanítványok, mert a gre-
gorián choralis szellemét nem ismerik ós a régi 
klasszikus mesterművek kontrapunktikus nehézségei 
legyőzhetetlenek, sőt a modern polyphon művekhez 
sem mernek hozzányúlni, mert ezek művészi előadást 
és kiváló technika mellett stílszerű orgonakiséretet is 
igényelnek. Ilyen alapon természetesen a haladás leg-
jobb akarat mellett is roppant nehéz s azért csak 
nagyon kevesen bocsátkoztak az egyházi zene beha-
tóbb tanulmányozásába. 

Van ugyan már ezen szükségleteknek megfelelő 
alapvető ének-oktatási módszertanunk, hála érte Glatt 
Ignácz pápai káplánnak, pécsi székesegyházi karnagy-
nak, melylyel a vezetése alatt álló karénekiskolában 
eddig hallatlan eredményeket ért el ; nagy érdeme az 
is, hogy használatba hozta a Bertalotti-Haberl-féle 
kétszólamú solfeggiákat s ráutalt, hogy alig van eze-
ken kivül alkalmasabb eszköz a régi klasszikusok 
kontrapunktikus mesterműveinek megértéséhez. Azon-
ban itt nem lehet megállapodnunk, mert tanintézetek 
énekoktatásának nem lehet főczélja: a mechanikus 
hangjegyolvasás, úgynevezett „blattistákat" nevelni, 
hanem fejleszteni kell az aesthetikai műérzéket, be kell 
vezetni a tanítványokat az igazi egyházi zene mély-
séges és magasztos titkaiba, meg kell őket ismertetni 
az egyház hivatalos énekének fölségével és elő kell 
őket készíteni a gyakorlati szükségletre. Vagyis elmé-
letileg és gyakorlatilag kiképzett, a művészet magas 
színvonalán álló karnagyokat és papokat kell nevel-
nünk. Ez a czélja az elméleti és gyakorlati tan-
könyvnek. 

A szerző mesterileg oldotta meg a föladatot s 
iigy dolgozta föl az anyagot, hogy a könyv a kívánal-
maknak kitűnően megfelel. Mindenről beszél, a mit az 
egyházi énekesnek tudnia kell : röviden és mégis ki-
merítően, de egyszerű, könnyen érthető nyelvezeten. 
Méltón fűzhetjük e könyvhöz azt a reményt, hogy ez 
lesz minálunk az egyházi zene jobb korának úttörője. 

Ne sajnálja senki sem a pár garast, nem lesz az 
hiába kidobott pénz, százszorosan visszatérül az, azon 
lelki örömök által, melyeket az egyházi zene tanul-
mányozása és művelése mindenkinek szerezni fog. 

A Czeczilia-egyesület ültette az eszmét és elve-
ket, Scháger öntözte a plántát és Isten adjon növek-
vést és áldást ! 

— Irodalmi jelentés a Boldog ember inge cz. mű-
ről. (Tarka képek egy konvertita életéből.) Irta Báró Lütt-
vitz Mária Artlair, fordította az esztergomi papnövendékek 
magyar egyházirodalmi iskolája. 

Kevés könyv dicsekedhetik ily bizarr és szellem-
dús czimmel : „Boldog ember inge." Oly ritka ez a 
czim, mint maga az az ing. A boldogságról könyvtá-
rakat irtak már össze, de a boldogsághoz senki sem 
férkőzött még oly közel, hogy a boldog ember ingét 
már kiszabta és megvarrta volna. S ha az ing megvan, 
kerül bele ember is, s az boldog ember lesz. 

Nem csoda tehát, hogy a „Boldog ember inge" 
kapós. Sok ezer példányban fogyott már el s ez idő 
szerint a németek a boldog ember ingéhez már nem is 
férhetnek; a német ingek teljesen elfogytak. 

De nemcsak kapósa megkapó czim miatt a „Bol-
dog ember inge," hanem szellemdús és csodálatos al-
kotmány is. Európai műveltségű ember írja, a legfelső 
10,000 közül való, ki a párisi szalonok parketjén járt, 
Hamburgban nyaralt s Biaritzban telelt, Monte-Carló-
ban játszott, ki ismeri a világot s azért irhát róla igy, 
igy, ily fölénynyel, ily fölülemelkedettséggel s ily — 
szánalommal. Szegény az ő szemeiben a tarka, parfü-
mös világ, nincs egy ingre való vászna, abból a vá-
szonból, melyből a boldog ember ingót megvarrhatnák. 

Pedig ő mindig s mindenütt ezt a vásznat kereste ; 
életet keresett mely boldogít s meg is találta. — A 
mit talált, s azt, hogy mikép találta, azt adja itt elő. 
Beszól történeteket, tapasztalatokat; elénk tár igaz, 
közvetlen benyomásokat, valódi meleg érzelmeket, s 
ezekből kiszövődik az az ing, mely már nemcsak ing, 
hanem vért, a hivő lélek vértje. 

Az ingből vért lett s a bizarr czimű könyvből 
apologia lett, mely nem fejtegetésekből s tézisekből 
áll, hanem tényekből. S ez hatalmas neme az apoló-
giáknak ; apológia, melyet nem a tudomány, de az élet 
szaval el. Hiába, ez a leghatalmasabb szó ! 

A csinosan kiállított könyv ára diszes vászonkö-
tésben 2 kor. 20 fillér, fűzve 1 kor. 60 fillér. 

Esztergom, 1901. november havában. 
A magyar egyházirodalmi iskola 

ez évi tagjai. 
Az iskola kiadásában még a következő művek kaphatók: 

1. Kis világ. Költemények, elbeszélések, értekezé-
sek az iskola tagjaitól. Ara művészi illusztrácziókkal 
vászonkötésben 2 kor. 60 fill., fűzve 2 kor. 

2. Bavensrock. Elbeszélés. Ara fűzve 1 kor. A kö-
tött példányok már elfogytak. 

3. Egy fehér Afrikában. Elbeszélés. Csak fűzve 
kapható 1 koronáért. 

4. Oramaika. Elbeszélés az indiánok életéből. Má-
sodik kiadás. Ara kötve 1 kor. 40 fill., fűzve 1 kor. 

5. Gyakorlati oktatások kezdő lelkiatyák és hitelemzők 
számára. Salvatori-tól, Ara kötve 1 kor. 40 fill., fűzve 
1 kor. 
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6. A pap az oltárnál. Irta Chaignon. Második 
kiadás, imakönyv alak. Ara diszes vászonkötésben 2 
kor. 80 fill., fűzve 2 kor. 

7. Merton Ada. Itjusági elbeszélés. Irta P. Finn. 
Ara kötve 1 kor. 60 fill., fűzve 1 kor. 

8. Liglitfoot Claude. Ifjúsági elbeszélés. Irta P. Finn. 
Ara kötve 2 kor., fűzve 1 kor. 40 fill. 

VEGYESEK. 

— XIII. Leo pápa állandóan jó egészségnek ör-
vend. Mutatja ezt az, hogy a congregatiók ülésezései 
újra megindultak s ebben a munkában a szent atyá-
nak szintén munkatöbblete van. Ezenfelül novemberrel 
az audiencziák is szaporodnak. Igy például Richard 

biboros párisi érseknek három audiencziát adott, még 
pedig mindaháromszor jó hosszat. 

— Püspöki konferenczia nyilt meg f. hó 12-én 
Bécsben. Szent mise után az értekezleten a következő 
főpásztorok vettek részt: dr Gruscha bibornok bécsi 
hgérsek, Kopp bibornok boroszlói hgpüspök, Skrbensky 
bibornok prágai érsek, Puzina bibornok krakói hgpüs-
pök, Katschthaler salzburgi hgérsek, Szeptycki g. sz. 
lembergi érsek, Bïlczeivski 1. sz. lembergi érsek, Dvornik 

zárai érsek, Bauer brünni püspök, Aichner brixeni hg.-
püspök, Riha budweisi püspök, Flapp parenzói püspök, 
Valussi trienti hgpüspök, Kohn klagenfurti hgpüspök, 
Napotilik marburgi hgpüspök, Doppelbauer linczi püspök, 
Belopotoczky tábori püspök, Marcelic raguzai püspök, 
Röszler stpölteni püspök, Schuster gráczi hgpüspök, 
Uccellini cattarói püspök, Mahne vegliai püspök, 
Czechoivitz przemislei g. sz. püspök, Pelczar przemislei 1. 
sz. püspök, Jeglitz laibachi hgpüspök, Malenga tarnowi 
püspök, Faciewicz sztaniszlaui káptalani vikárius. Sok 
messzevágó ügy, különösen a „Los von Rom" mozga-
lom foglalkoztatja az osztrák császárság főpásztorait. 

— Tisztelgések. A legk. kinevezett 3 uj főpász-
tor előtt most folynak le a tisztelgések és üdvözlések. 
Dr Városy Gyula székesfejérvári püspök ur előtt né-
hány nap előtt az 0. Pázmány-egyesület, tegnap, 
15-én pedig az Aquinói sz. Tamás-társaság tisztelgett, 
ez utóbbi mint elnökénél. Egy nappal előbb tisztelgett 
ö méltóságánál Budafok község küldöttsége a plebá-
nps vezetése alatt, átnyújtva az uj főpásztornak a köz-
ség díszközgyűléséből kelt hódoló üdvözletét. 

— Püspökuevelő pap dicsősége. Badert, a kauf-
beureni zárda elhiínyt gyóntatóját az a kitüntetés érte, 
hogy sírját egy püspök gondozza, a ki azt évenkint 
meg szokta látogatni, hogy ott imádkozzék. Ez a ke-
gyeletes püspök Henle passaui püspök, a kit Bader 
nevelt és iskoláztatott. 

— Az uiiió emléke. 1646-ban uniáltak Ungvárott 
a görög nem egyesültek. Ez eseménynek 1896-ban 
volt a 250-ik évfordulója; amelyet azonban elmulasz-
tottak ünneppel megülni. E mulasztást óhajtja a folyó 
tanévben az ungvári növendékpapság pótolni azzal, 
hogy a nevezetes esemény ötletéből folyólag emlék-
ünnepet fog rendezni. 

— Megszűnt lap. Az Ungváron megjelent „Kelet" 
czimű lapot, melyet 14 évvel ezelőtt Drohobeczki Gyula, 
jelenleg körösi gör. kath. püspök alapított és szer-
kesztett, mostani szerkesztő tulajdonosa, Neviczky Kon-
stantin beszüntette. 

— Ausztriában az „egyenlőség gunyjára egyie 
nagyobb arányokban egész akadálytalanul folyik a 
protestáns „pásztorimport," mig a hazájokból száműzött 
franczia szerzetesek ellen Härtel vallásügyi miniszter 
§§-ok alkalmazásával fenyegetőzik. Régi dolog. Az 
osztrák állambölcseségnek nincsen párja. 

— Szent Jeromosnak egy Dürertől származó 
eddig ismeretlen, elveszettnek hitt arczképét találta meg 
a híres Dürer-kutató "Weber Antal Lissabonban. Erről 
az olajfestményről irta be naplójába 1521-ben Dürer 
Antwerpenben a következő jelentést: „Egy Jeromost 
olajfestékben szorgalmasan dolgoztam ki és Portugali 
Roderigonak ajándékoztam." Most már értelmet nyer-
tek azok a rajzok is, melyek szent Jeromosról Dürer ke-
zéből származnak s az imént megtalált olajfestményhez 
szolgáltak előtanulmányul. 

— A franczia katholikusok szervezkedése végre 
ugy látszik igen komolyan kezd megindulni. A férfiak, 
tekintettel a jövő évi választásokra szervezkednek. A 
mozgalom a „Loire inférieur" départementből indult 
ki. Itt a szerzetes rendek védelmére 100,000 szavazat 
gyűlt össze és a senatorok és megyei tanácsosok vá-
lasztásakor impozáns többséget sikerült szabadkőmives-
ellenes programmal összegyűjteni. Bizottság alakult a 
további szervezkedés keresztülvitelére. A világtörté-
nelemben párját ritkító esemény a franczia katholi-
kus nők országos szövetkezése az ország keresztény-
ellenes kormányzásának megbuktatására. 

— Kinek köszönhetni a törvény előtt való jog-
egyenlőséget? Erre a kérdésre könnyen lehet megfe-
lelni annak, a ki ismeri az emberinem művelődésének 
történetét. Ezt a nagy vívmányát a czivilizácziónak ko-
ránsem a tudománynak, legkevésbbé a jogtudománynak 
köszönheti az emberiség, mert hisz a „minta" jog és 
jogtudomány, a római, telve van a törvény előtt való 
egyenlőtlenség elvének gyászos uralkodásával. A kánon-
jog emelte, a keresztény vallás megváltó nagy tényei-
ből és igazságaiból merítve, a kánonjog emelte a tör-
vény előtt való egyenlőséget jogi és tényleges érvényre. 
A hol nem a keresztény elv uralkodik, mert még nem 
fordultak hozzá, mint a chinaiaknál, vagy legújabban 
a keresztény vallás elveitől elszakadt modern államok-
ban, ott az ily egyenlőség csak pium desiderium szo-
kott lenni vagy üres szóbeszéd. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus* 

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

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Rituale-kérdés Magyarországon. — A szent Benedek-rend érdemei a keresztény művelődés 
ter jesztése körül. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Az autonomia napirenden. — B é c s : Az itteni bajok. Püspöki konferenczia. 
Az egyetemi if júság állandó hazaárulásban. — Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és szónoki iskolái. „A Pázmány-intézet növendé-

keinek magyar iskolája. — Irodalom. — Vegyesek. 

OKEMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Bajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Általánosítva azon intézkedéseket, melyek 
a négy uj szertartásos könyvet illetőleg az 
ismertetett pápai iratokban foglaltatnak, már-
most különbséget kell tennünk, olyanok közt, 
melyek mind a négy könyvre a jogi elvek és 
következmények ugyanazon mértékét és szi-
gorát alkalmazzák, és olyanok közt, melyek a 
szertartásos könyvek természetéhez képest 
majd szigoruabbak, majd enyhébbek, s azért bár 
mind a négy pápai jóváhagyással jelent meg. 
s az egyetemes egyház számára kötelezőleg 
íratott elé, miből arra kellene következtetnünk, 
hogy mind a négy ugyanazon tekintélylyel és 
kötelező erővel bir az egyetemes egyházban, 
mégis a pápai intézkedések különféleségéhez 
képest meg kell engednünk, hogy ezen négy 
könyv mindegyike, ugy az elmélet, mint a gya-
korlat szempontjából, külön elbírálás alá vo-
nandó. 

Mindenek előtt ki kell emelnünk, hogy a 
pápai iratok a breviáriumra, missalere és ca,e-
remonialera nézve két jogterületet különböz-

tetnek meg : olyat hol az uj könyvek haszná-
lata feltétlenül kötelező, és olyat, hol az bizo-
nyos feltételhez van kötve, illetve annak 
kötelező használatától mentesség adatott . 

Ezen szempontból, vagyis külterjileg a 
pontificale kötelező ereje legszigorúbb, mert a 
törvény nem ismer oly jogterületet , hol más 
pontifiealet volna szabad használni, vagy az 
abban foglaltaktól bármilyen czimen kivétel-
nek vagy eltérésnek volna helye. A gyakor-
lat is teljesen megfelel az „Ex quo in ecelesia"-
Brevével teremtet t jogi helyzetnek. 

A belső tar ta lmat és jogi hatályosságot 
tekintve, legerősebb a Breviárium kötelező ereje 
a saját jogterületén, mert érvénytelenítő és 
büntető záradékkal van ellátva. A ki nem a 
szerint végzi a napi zsolozsmát, semmit sem 
tett , kötelességének meg nem felelt és mind-
azon büntetés éri, mely a napi zsolozsmát el-
hanyagolóra van kiszabva. A másik három 
szertartásos könyv kötelező ereje már enyhébb 
formában van kimondva, de mégis ugy, hogy 
a kötelesség-mulasztás súlyos terhe nehezedik 
mindazokra, kik a szent ténykedéseknél más 
könyvvel élnének. És ezen kötelesség-mulasz-
tás nem úgy értendő, mintha az pusztán a 
szent-engedelmesség alaki megsértéséből állana,, 
hanem magában a ténykedésben keresendő, 
melyet az illető nem ugy végzett, mint a hogy 
kellett volna. Tehát a szent engedelmesség 
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sérelmén kivül. mely alatt a pápa ezen köny-
vek használatát előirja, még egy külön vétsé-
get állapít meg, mely a helytelenül végzett 
ténykedésből ered. 

Y. Pá l nem igy j á r t el Ritualéja kiadása-
kor. Sem a meglevő egyéb JRitualékat el nem 
törli, sem azok használatá t meg nem tiltja, 
sem a maga ri tuáléját kötelezőleg elő nem 
irja. Megelégszik avval, hogy az uj rituálét 
mint olyat, mely a katholikus egyház bevet t 
és helyesnek talált szertartásait kellő sorrendbe 
szedve foglalja magában 1 ) hivatalosan kiadja. 
A pápa tehát első sorban nem mint törvény-
hozó, hanem csak mint kiadó szerepel. 0 
kiadja azt a rituálét, melyet a tőle vet t meg-
bízatás folytán néhán}^ bibornok tudós férfiak 
segítségével összeállított s azt mondja ezen 
könyvről, hogy abban a kath. egyház bevett 
és helyesnek talál t szertartásai foglaltatnak. 
Mégis meg kell engednünk, hogy ezen kijelen-
tés, ha nem is formális jóváhagyás, de avval 
egyenértékű, mer t a pápa ezen kijelentést nem 
mint egyszerű tudós, hanem mint az egyház 
feje, hivatalos alakban, hivatalos Írásban teszi 
s utóbb ő maga azt a római egyház, mint az 
összes egyházak anyja és taní tója tekintélyé-
vel összeállított szertartásos könynek nevezi.2) 
Az iránt tehá t senki kételyt nem támaszthat , 
hogy V. Pá l r i tualéja a római egyház hiva-
talos szertartásos könyve, s hogy a mi abban 
foglaltatik, az a római egyház tekintélyén 
alapszik s a katholikus egyház bevett és he-
lyesnek talált szertartásaival megegyez. Azt 
azonban Y. Pá l sehol sem mondja, hogy a 
kath. egyházban egyéb bevett és helyesnek 
talált szertartások nincsenek. Kizáró záradék-
kal nem él ; sőt a mit ritualéja ajánlására, te-
kintélyének megalkotására mond, nem fő-
mondatban, hanem csak közbeszurásként mel-
lékmondatban mondja ki. A helyes törvény 
magyarázat szempontjából ez nagy jelentő-
séggel bir. Ha a pápa tőmondatban a szoká-
sos formulák használatával (motu proprio et 

Breve Pauli Y. r Apostolicae Sedi" ddo 17. Jun. 
1614. Magn. Bull. Rom. 1. c. T. III. pg. 355 : r ... Qui 
. . . Rituale confecerunt, in quo cum receptos et ap-
probatos Catholicae Ecclesiae ritus suo ordine digestos 
conspexerimus, illud sub nominae Rituális Romani 
merito edendum publico ecclesiae bono judieavimus." 

2) L. c. „Ecclesiae (sc. Romanae) omnium Matris 
et Magistrae auctoritate constituto Rituali . . . " 

ex certa scientia ac de apostolicae potestatis 
plenitudine) mondta volna ki a rituálé jóvá-
hagyását, vagy je lentet te volna ki, hogy abban 
a kath. egyház bevett és helyesnek talál t szer-
tar tásai foglal tatnak, akkor valaki ezen ünne-
pélyes jóváhagyást a tetszetősség bizonyos lát-
szatával ugy is magyarázhat ta volna, hogy a 
pápai breve keltétől fogva az egyház jóváha-
gyását csak ezen rituálé birja és csak azon 
szertartások tekinthetők bevetteknek és helye-
seknek, melyek az igy pápailag jóváhagyott 
szertartásos könyvben foglaltatnak. 

Y. Pá l azonban ily ünnepélyes, formaszerü 
jóváhagyástól tartózkodik, nyilván azért, mert 
r i tuáléját nem kívánta azon törvényes követ-
kezményekkel felruházni, melyek avval együtt 
járnak. Megelégedett a, helyeslés oly mértéké-
vel, melyből kiderül, hogy az általa kiadott 
szertartásos könyv nem egy magán ember 
műve, hanem hivatalos kiadás, mely a római 
egyház tekintélyével bir, t ehá t vallási dolog-
ban föltétlenül megbízható, az abban foglalt 
szertartások a kath. egyházban bevett és he-
lyesnek tekinte t t szertartásokkal megegyeznek ; 
de már azon következtetés nem vonható, 
mintha ' ezen könyv kimerítené a kath. egy-
házban található minden helyes szertartást s 
az abban foglaltaktól való minden eltérés 
éppen azért feltétlenül hetytelen, vagy legalább 
is aggályos volna. 

Annál kevésbé irja elő kötelezőleg a pápa 
a maga ri tuáléjának kizárólagos használatát . 
Lá t tuk , mily szigorú formulákkal éltek Y. Pius 
és Y i n . Kelemen az általok kiadott szertartá-
sos könyvek előírásakor: a szent engedelmes-
ség kötelező erejére hivatkoznak, eltörölnek, 
megszüntetnek minden más szertartásos köny-
vet, s a ki mégis avval élne, azt egyházi bün-
tetésekkel s ezek közt a legszigorubbal, az ig}' 
végzett ténykedés érvénytelenségének kimondá-
sával és annak következményeivel sújt ják. Y. 
P á l „Apostolicae Sedi" bullájában mindezek-
ről még csak említés sem fordul elő. A pápa 
elődjei példájától eltérőleg megelégszik avval, 
hogy a püspököket, apátokat , plébánosokat az 
ő r i tuáléjának használatára serkenti. „Quaprop-
ter hor tamur in Domino, igy szól a pápa, ve-
nerabiles fratres patriarchas, archi-episcopos, 
episcopos et dilectos filios eorum Yicarios, nec 
non Abbates, parochos universos ubique loco-
rum existentes et alios ad quos spectat, ut in 
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p o s t e r u m t a m q u a m E c c l e s i a e R o m a n a e filii, 
e iusclem e c c l e s i a e o m n i u m m a t r i s e t m a g i s -
t r a e a u c t o r i t a t e c o n s t i t u t o R i t u a l i in s a c r i s 
f u n c t i o n i b u s u t a n t u r e t i n r e t a n t i m o m e n t i , 
q u a e c a t h o l i c a e c c l e s i a e t a b e a p r o b a t u s 
u s u s a n t i q u i t a t i s s t a t u i t , i n v i o l a t e o b s e r v e n . " 3) 

E z a h a n g t e l j e s e n e l ü t a P i u s - f é l e apos -
to l i i r a t o k b a n h a s z n á l t h a n g t ó l . „ H o r t a m u r 1 ' 
s o h a s e m j e l e n t e t t a n n y i t m i n t „ a b o l e m u s " 
„ t o l l i m u s " , „ m a n d a m u s " , „ in v i r t u t e s a n c t a e 
o b e d i e n t i a e p r a e c i p i m u s " , és m a s e m t e s z 
a n n y i t . A m i a p á p a i i r a t b a n n e m f o g l a l t a t i k , 
a z t n e m is s z a b a d a b b a b e l e m a g y a r á z n i . H a 
b i z o n y o s s z e r t a r t á s o s k ö n y v e k e t a p á p a ex-
p r e s s i s v e r b i s m e g n e m s z ü n t e t , el n e m t ö r ö l , 
el n e m t i l t , a z o k m e g s z ü n t e t e t t e k n e k , e l tö rö l -
t e k n e k , e l t i l t o t t a k n a k n e m t e k i n t h e t ő k . H a 
v a l a m i r e s e r k e n t , a z se t ö b b se k e v e s e b b , 
m i n t s e r k e n t é s , l e g k e v é s b é p e d i g s z i g o r ú , á t 
n e m h á g h a t ó p a r a n c s . 

(Folytatjuk.) 

A szent Benedek-rend érdemei a keresztény 
művelődés terjesztése körül. 

— Zleszed, melyet 1901. évi november hó 5-én a magyar 
szent Benedek-rend kilenezszázados jubileuma alkalmából 
mondott dr Csernoeh János pápai praelatus, apát, kanonok, 

országgyűlési képviselő. — 
Hamar tökélyre ju tván, sok időt élt. 

Bölcs, könyve 4, 13. 
(Vége.) 

Az anyagi jólét és haladás alapját képezte a szel-
lemi műveltségnek és haladásnak. A természet műve-
lését követte a lélek művelése és amily mértékben 
erősbödött a megtérített népekben a kereszténység, oly 
mértékben haladt előre a kultúra és czivilizáczió. Ez 
leginkább a tudományok művelésében, a művészetek 
ápolásában nyilvánult. 

Már a legrégibb kolostorok gondoskodtak róla, 
hogy tagjaik a földművelés mellett valódi hivatásuk-
tól el ne vonassanak. A nehéz munkát olvasás vál-
totta fel. Minden kolostornak megvan a maga könyv-
tára. A testvérek egy része a tudományoknak és mű-
vészeteknek él, vagy az ifjúság oktatásával és nevelé-
sével foglalkozik. Bátran el lehet mondani, hogy az 
egész ifjúság nevelése ő reájuk volt bizva. Nagynevű 
államférfiak, híres hadvezérek, lánglelkű költők az ő 
iskoláikból kerültek ki. E mellett gondosan művelték 
a tudományok összes ágait. A hittudományokban ké-
sőbb oly nagy hirre nőtt skolasztikának ők vetették 
meg alapjait. Az egyházi énekek nagy része szent 

3) Breve Pauli V. „Apostolicae Sediu ddo 17. 
Junii 1614. 1. Rituale Rom. Pauli V. Pout. Max. jussu 
edit. Venet.is apud Juntas. 1617. 

Benedek fiait vallja szerzőjének. A jog- és államtudo-
mányok terén elsőrangú tudósaik voltak. A számtan 
és természettudományokban épp oly otthonosak vol-
tak, mint a betegek gyógyításában. A hires salernói 
orvosi iskolát egy benczés alapította. Orvosaik a leg-
jobb hirnek örvendettek és ők voltak a súlyos bete-
gek utolsó menedékei. 

A szorosan vett tudományok mellett kiválóan 
művelték a művészetek egyes ágait, igy a festészetet, 
képfaragást, ötvösséget, az éneket és zenét. Az orgona 
játékot már a YIII. században ismerték s a hangjegyek 
feltalálója, arezzói Guido, szintén benczés volt. 

Kedves foglalkozásuk volt, de egyszersmind kö-
telességük is régi könyvek másolása. Ma is bámuljuk 
a kéziratok készítésében kifejtett ügyességet és szor-
galmat. Egy-egy kezdőbetűnek kifestése sokszor hóna-
pokba, egy codexnek lemásolása egész életbe került. 
A görög és római klasszikusok remekiratait ők men-
tették meg az utókornak. Livius történetének hat 
könyvét egyenesen nekik köszönhetjük. Különösen 
azonban kitűntek a történetírás terén. Az ő évköny-
veik, életrajzaik, halotti könyveik, ajándékozási okmá-
nyaik ós gyűjteményeik által azzá lettek, amivé Hero-
dot a görögöknél, a történetírás atyáivá, a kik nélkül 
Európa népei épp oly keveset tudnának történetük 
kezdetéről, mint a gyermek az ő születéséről és életé-
nek első éveiről. Könyvtáraik egyúttal koruk levél-
tárai, kolostoraik a középkor történelmi társulatai vol-
tak. E helyen lehetetlen még csak megközelítőleg is 
vázolni, mennyit köszönhetnek Európa egyes nem-
zetei és mi magyarok is szent Benedek fiainak a hazai 
történetírás terén. Az, kinek valaha alkalma volt csak 
bepillantani is a történelem ősforrásaiba, tudja legjob-
ban, hogy szent Benedek-rendje nélkül nem lehetne 
Európának sem egyházi, sem világi történetét megírni. 

Ha e korban, minden téren kifejtett áldásos mű-
ködésüket jellemezni akarjuk, azt kell mondanunk a 
Szentirással : Hamar tökélyre jutván, sok időt éltek — sok 
és hasznos munkálkodásuk által. Telve élő hittel, át-
hatva a felebaráti szeretettől, hiven ragaszkodva az 
apostoli Szentszékhez, mint a hitegység megdönthetet-
len sziklájához, égnek a vágytól, az igaz hitet önma-
gukban és másokban, szóval és tettel fenntartani. Ter-
jeszteni Krisztus Urunk szent tanítását, gyűjteni a régi 
czivilizáczió maradványait és átadni az utókornak, 
ápolni a művészeteket, az ipart Istenért, alázatosság-
gal és töredelemmel művelni a földet, — ezt tartották 
feladatuknak e korban szent Benedek fiai. 

Önfeláldozó munkálkodásuk, vonzó példájuk ha-
tása alatt ujjá született Európa s a mi jót és szépet 
látunk, az mind rajtuk, mint erős alapokon nyugodott. 
Innét van, hogy ugy a pápák, -a kik között igen sokan 
vallották szent Benedeket mesterüknek, mind a bölcs 
és igazságos fejedelmek pártfogásuk alá vették a ren-
det, mert tudták, hogy igy úgy az egyház, mint az 
állam ügyének is hasznos szolgálatot tesznek. 

Az emberiségnek ilyképen tett hasznos szolgála-
tok, a pápák ós fejedelmek elismerése, az egyházig 
állami és társadalmi élet elsőrangú tényezőjévé emel-

41* 
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ték szent Benedek-rendjét. Később, mint minden em-
beri intézmény, ez is megérezte az új viszonyok ked-
vezőtlen hatását. Dél és keleten a félhold uralma 
súlyos sebeket ütött a rend testén; a Németországból 
kiindult, helytelenül vallási iíjításnak nevezett refor-
máczió, a folytonos háborúk romba döntötték szent 
Benedek legelőkelőbb alkotásait. Hozzájárult még az is» 
hogy a folytonos villongások és üldözések között 
egyik-másik helyen meglazult a fegyelem s mindez a 
hanyatlás lejtőjére vitte az oly virágzó rendet. Azon-
ban szent Benedek regulájában és a rend tagjaiban 
annyi erő rejlett, hogy csakhamar győzedelmeskedett 
kül- és bel-ellenségein és a változott viszonyoknak 
megfelelőleg ismét uj életre kelt, fejlődésnek és vi-
rágzásnak indult. 

A tridenti szent zsinatnak a szerzetes rendekről 
hozott üdvös határozatai*) hatalmas lökést adtak a 
szerzetes-élet fejlődésének. Szent Benedek rendje is 
mindent elkövetett, hogy régi kongregáczióit szervezze, 
megerősitse és ujakat létesítsen. Mindezek a régieknek 
dicsőségtől megvilágított nyomaiba lépvén, uj életet 
hoztak a rendbe, friss babérlombokkal övezték sz. Be-
nedeknek régi zászlaját. 

Szent Mórnak hires franczia kongregácziója töb-
bet képes felmutatni a tudományok terén, mint Euró-
pának bármely akadémiája. E kongregáczió tagjai vol-
tak megalapítói azon tudományágnak, mely az okmá-
nyok valódiságával és régiségével foglalkozik ; ugy 
szintén a chronologia — az időszámítástan, mely nél-
kül sötétben tapogatódzik a történész, nekik köszöni 
létét. Monfaucon-nak hires régiségtana, Ducange-nak 
szótára, Francziaország irodalomtörténete, a hires és 
más hasonló munkáknak előképül szolgált, a „Gallia 
christiana", a Szentatyák iratainak első, teljes, a kri-
tika követelményeinek megfelelő kiadása, — mind e 
kongregáczióból kerültek ki. Hasonló irodalmi tevé-
kenység indult meg Olasz-, Angol-, Németországban, 
Ausztriában és édes hazánkban. Az 1880-ban kiadott 
jubileumi munka százharmincz évről gyűjtötte össze a 
magyar benczések íróit és ezek működését s ez időből 
147 magyar írót sorol fel, akik buzgó művelői voltak 
£\ hazai irodalomnak. 

Azt kellene gondolnunk, hogy ily sokoldalú mun-
kálkodást és kiváló érdemeket az emberiségnek ál-
landó hálája és elismerése fogja kisérni. A történelem 
azonban mást bizonyít. Mint az egyház általában, ugy 
hü fiai és ezek között szent Benedek tanítványai sem 
kerülhették el a Krisztus Urunk által előre megjöven-
dölt sorsot. „ Gyűlöltek lesztek mindeneknél az én nevem-
értí.u 2) 

A protestantizmus által támasztott ellenséges in-
dulatot felülmúlták a XVIII. században kitört zivata-
rok. A Krisztus-ellenes rationalismus párosulva hamis 
felvilágosultsággal, a vak gyűlölet és elfogultság meg-
mételyezték nemcsak a nemzeteket és uralkodókat, de 
itt-ott a szerzeteseket is. Sz. Benedek rendje azonban 
a maga egészében megmaradt a hit erős várának s az 

') Sess. XXV. de reg. et mon. 
2) Máté 10, 22. 

. egyház támaszának. S ép azért is fordult ellenük az 
egyház ellenségeinek ádáz dühe és vak gyűlölete, 
írásban kezdték, szóval folytatták, tettel befejezték! 
Franczíaországból kiindulva, mint egy dühöngő orkán 
végig zúgott ez az áramlat Európa összes országain. Fel-
állítván az állam jólétének hamis elvét, megfeledkeznek 
a vett jótéteményekről, az emberiségnek tett szolgála-
tokról. A tévútra vezetett nemzetek ós fejedelmek ön-
kénye bezárta a tudományok és művészetek csarnokait 
a szegények menedékhelyeit. A hálátlanság földön-
futókká tette azokat, a kik apáikat a pogányságból a 
kereszténységbe, a barbárságból a műveltségbevezették. 
Valóban elmondhatták szent Benedek fiai a nagy hé-
ten siránkozó Üdvözítővel: Kivezettük őket Lgyptom 
földjéről s ők keresztet készítettek számunkra. De szent 
Benedek fiai e rohamot is kiállották, sőt mint a Phö-
nix annál dicsőségesebben keltek ki hamvaikból. 

A nemzetek és uralkodók végre is belátták, meny-
nyit köszönhetnek az egyház legrégibb rendjének. Az 
elhagyatott kolostorok ismét megnépesedtek, az 
iskolák kapui ismét megnyíltak és ha ma számban 
meg is fogyva, de törve nem, — ismét ott találjuk 
őket ősi hivatásuk teljesítésében. Ennek és a lelki 
pásztorkodásnak élnek ők manap nemcsak hazánkban 
és Európában, hanem Amerikában, Ausztráliában és az 
egész világon úgy, hogy joggal elmondhatjuk róluk: 
vAz egész földre elhat az ő szózatuk s a földkerekség ha-
táraira az ő igéjük." b) 

Az ora és labora ma is vezérli és lelkesíti őket. 
Az 1880-ban kiadott egyetemes névtáruk tanúsága 
szerint 107 monostorban élnek hivatásuknak egyforma 
hűséggel szolgálván Istent és a hazát, megadván 
„Istennek, a mi az Istené és a császárnak, a mi a 
császáré". S mily nagy a népeknek irántuk való szere-
tete, mily kitartó az ő buzgóságuk, mily ragaszko-
dással csüggnek magasztos hivatásukon, kitűnt 1880-
ban, midőn alapítójuknak, szent Benedeknek 1400 éves 
születési évfordulóját ünnepelték, s ugy a leg-
főbb egyházi tekintély a pápa, mint a világi feje-
delmek sokszoros kitüntetéseibe:i részesültek. S mi-
dőn a terebélyes, viharedzette fának a magyar 
nemzet szivében erős gyökeret vert kilenczszázados 
ága megemlékezik magyarhoni működéséről, mi mind-

I nyáj an, akik egyházunkat és hazánkat szeretjük, 
velük együtt ünneplünk. Amint a múltban egybeforrt 
velük a nemzet szive, ugy ma is velük érez, velük 
lüktet s hangosabban dobog, valahányszor szent Imre 
herczegnek ünnepe erre alkalmat nyújt. Mi velük 
együtt hálát adunk az isteni Gondviselésnek a múlt-
ban vett kegyelmekért, de kérjük azokat a jövőre is. 
Odanyujtjuk hálánk és elismerésünk koszorúját, mely 
azonban elenyészik azon örök jutalom mellett, amely-

! ről őket maga a Szentlélek biztosítja, midőn igy szól : 
„ Akik igazságra oktatnak sokakat, tündöklcni fognak mint 
a csillagok örökön örökkéi) Amen. 

3) Róm. 10, 18. 
*) Dán. 12, 3. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 18. Az autonomia napirenden. — 
Az „Esztergom" nov. 10-iki számában igen érde-

kes czikkely jelent meg, mely erős eszmecserealapjául 
fog szolgálni. Maga az „Esztergom" megkezdte a hozzá-
szólást. A „V. H." egyelőre közölte a czikkelyt. 

Igénytelen véleményünk szerint a nagyon érdekes 
czikkely előkelő czikkirója sok figyelemreméltó dolgot 
adott elő ; a „bizalom" kérdésének pengetésével azon-
ban, mintha erőt vett volna rajta a szellemesség játszi 
kedve, szántszándékkal látszik a czélon túllőni akarni. 

Már csak amondók vagyunk, voltunk és leszünk 
mi mindig, hogy a félszázados autonomiai akcziót 
végre-valahára be kell tetőznünk, sikerre kell segíte-
nünk. De ez csakis az egyház hierarchiai szervezeté-
nek szellemében történhetik meg. A püspökjelölésnél 
az ideális állapot csakugyan az, melyet a hivatolt 
czikkely megjelöl. 

Az autonomiai mozgalomnak mintegy lefuvását 
tartalmazó czikkely szövege szószerint ez : 

„Annyi tenta folyt már az Autonomia ügyében, 
hogy akár egy becsületes kis feketetenger is kitelnék 
belőle. De hogy a hazai katholikus közvélemény tisz-
tában volna önmagával aziránt, hogy tehát már most 
mit óhajtson, épen nem mondható. Nap-nap után hal-
juk és olvassuk még mindig a legellentétesebb véle-
ményeket. 

Folyjék tehát a ténta csak tovább is : valahára 
talán majd megegyezünk mindnyájan egy közös óhaj-
tásban és közös akcziótervben — katholikus hitünk 
érdekében. 

Ha az autonómiáról beszélünk, két kérdést kell 
megkülönböztetnünk, mert egymástól a két kérdés na-
gyon különbözik. 

S azt hisszük, hogy minden zavarnak lenn és min-
den bizalmatlanságnak fenn az az egyik főoka, hogy a 
két kérdés nem lett mindig elég élesen egymástól el-
választva. 

Az egyik kérdés : a magyarhoni katholikus egyház 
függetlenítése a felekezetlen kormány gyámsága alól; 

a másik kérdés : a világi elem befolyása a katholi-
kus közügyekbe. 

Ha a két kérdést nem tárgyaljuk külön-külön, 
csak forgalomzavar lehet az eredmény. 

Az első kérdés tehát arról szól, hogy miként volna 
kivonandó a magyarhoni katholikus Egyház — és pe-
dig főleg a tanító egyház — a felekezetlen kormány 
gyámsága alól. 

Mert igazán nagy anomalia, hogy a felekezetlen 
kormány tagjai ülnek össze és kandidálnak a katholikus 
egyháznak püspököket. 

Többször hallottuk azt a hasonlatot, hogy a mi-
nisteri jelölések a püspöki székekre épen ugy festenek, 
mintha például a muszka főhaditanács jelölné a mi 
tábornokainkat. Elismerjük, hogy ez a hasonlat nagyon 
sántit; s azért mondunk egyet, mely alig sántít: az 
említett ministeri jelölés épen olyan dolog, mintha 
például a magyar püspöki kar tenne előterjesztést a 

honvédtábornokok kinevezésére. A vallásalap kezelése 
a kormány által pedig épen olybá megy, mintha pél-
dául az egri főkáptalan kezelné teljes hatalommal a hon-
védség összes pénzeit. 

Hát ez a nagy anomalia. De hogy ezen segítene-e 
az, ha a jelölést egy vegyes bizottságra bizzuk, nagy 
kérdés. 

Ideális állapot csak az volna, ha a tanitó Egyház 
fejeit maga a tanitó Egyház jelölné meg a főkegyur-
nak : akár a megyebeli papság, akár az illető káptalan, 
akár komprovincziális püspökök, akár a magyarhoni püs-
pöki kar által. 

Hanem hát de strigis, quae non sunt, nulla quae-
stio fiat. 

Nyugodjunk meg az apostoli főkegyur katholikus 
érzületében, mely az Egyháznak csak jó püspököket 
akar adni s nyugodjunk meg az apostoli szentszék 
éberségében, mely minden alkalmatlan jelöltet okve-
tetlenül visszautasít. 

Fogadjunk bizalommal minden főpapi kinevezést : 
a jelölt kiállotta ugyan a ministertanács rostáját, de 
kiállotta az apostoli királyét és az apostoli szentszékét 
is : kineveztetik pedig valóban : Dei miseratione et apo-
stolicae Sedis gratia. 

De azért ne tegyük ölbe kezeinket : ne mond-
junk le a törekvésről, hogy azoknak jusson a jog a 
Felség legmagasabb figyelmét egyes nevekre felhívni, 
kik ennek gyakorlására a legilletékesebbek : a tanitó 
Egyház tagjainak. 

S ez iránt nem tehetünk mást, mint hogy erősít-
sük a katholikus közvéleményt s ennek organumait: a 
katholikus sajtót és a néppártot. Minél többet teszünk 
ezen a téren, annál előbb visszük oda a kormányt, 
hogy ily értelmű javaslatot tegyen az apostoli főkegy-
urnak. 

A másik kérdés: a világi elem befolyása a katholikus 
ügyekre. 

Az eddig felmerült autonomiai tervezetek nem győz-
tek meg bennünket arról, hogy a sok mindenféle egy-
háztanács több jót eredményezne, mint rosszat. Az ad-
minisztráczió végtelen meglassítása mindenesetre követ-
keznék belőle. 

Még a plebánosválasztást illetőleg is csak annyit 
mondunk, hogy vestigia terrent ! Nem nagyon biztató 
jel, hogy például az esztergomi főegyházmegyei ható-
ságnak az utóbbi időben két autonómiai plebánosvá-
lasztást kellett megsemmisítenie : a szakolczait és a po-
zsony-virágvölgyit. A szenvedélyek felkeltése, a kisebb-
ség elkeseredése, a lelkipásztorkodást kimondhatatlanul 
megnehezíti. 

De ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a vilá-
giak ne tegyenek semmit a katholikus közügyek terén. 

Sőt ellenkezőleg, azt akarjuk, hogy tegyenek 
minél többet és pedig a társadalmi és politikai téren. 

Ehhez pedig nem kell uj országos keret, mert 
ilyen már van valamint a politikai, ugy a társadalmi 
tevékenység terén. 

A politika terén itt van a néppárt, mely anélkül, 
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hogy a felekezetek jogait csorbítani akarná, mégis a katho-
likus jogok védelmét tekinti egyik főczéljának. 

Itt van továbbá az Ugron-árnyalat Hortoványi-
töredéke, mely szintén védeni akarja a katholikus hit 
és egyház jogait. 

A társadalmi tevékenység terén itt vannak köreink, 
egyleteink, szövetkezeteink. 

Száz szónak is egy a vége : 
Egyház-községi tanácsnál többet ér egy katholikus 

olvasókör, hitel- és fogyasztási szövetkezet minden 
plébánia területén. A világiak ebben többet és érdeme-
sebbet is tehetnek a jó ügyért. 

Egyházmegyei tanácsnál többet ér néhány néppárti 
képviselő s egy-két nagyobbszabásu vidéki egyesület, 
mint pl. a pozsonyi katholikus sajtó-pártoló egylet. 

Országos autonómiai tanácsnál többet ér a katholi-
kus világi értelmiség tevékeny részvétele a katholikus 
nagygyűléseken, az Országos Pázmány-egylet, a katho-
likus körök és keresztény szövetkezetek országos köz-
ponti bizottságainak tanácskozmányaiban. 

Itt vannak a keresztény Magyarország társadalmi, 
gazdasági, tudományos, irodalmi, művészeti érdekei : 
itt a szervezetek és intézmények azoknak felkarolása ; 
itt van az a megmérhetetlen nagy munkatér, mely vég-
telenül nagyobb, fontosabb és érdekesebb is, mint bürokrati-
kus ülésezések és veszekedések. 

Ahol mindez nem elég az érdeklődés felkeltésére, 
ott az érdeklődés nem szunnyadozik, hanem nincs. 

S ahol nincs, ott hiába ébresztgetsz, mert ahol 
nincs, ne keress ! 

Bécs, nov. 15. Az itteni bajok. Püspöki konferenczia. 
Az egyetemi ifjúság állandó hazaárulásban. — 

Ausztria kimondhatatlanul nagy betegségben szen-
ved, testileg, lelkileg, politikailag, vallásilag. Kétségte-
len, hogy a vallási bajjal, a „Los von Rom" nevű 
mozgalomnál a püspöki kar értekezlete behatóan fog-
lalkozik. Megbizható hir szerint útját és módját akarja 
a püspöki kar megállapítani a mozgalom megállításá-
nak. Erre nézve a püspöki kar tüzetes utasításokat fog 
kiadni, melyeknek követésére a papság szigorúan lesz 
kötelezve. Fölöttébb kívánatos volt ez a lépés, mert a 
püspöki karnak csakugyan élén kell járni az ilyen val-
lásos akcziónak. 0 felsége a püspöki konferenczia tag-
jait f. hó 14-én déli 1 órakor fogadta együttesen. Meg 
vagyunk győződve róla, hogy ezen az audienczián a 
legfontosabb kérdések kerültek szóba. 

Itt Ausztriában az egyetemi ifjúság nevelése 
tönkre van téve. Tönkre tette maga az állami hatalom 
az ö nagyralátó állami iskolázásával. Kézzelfoghatóan 
bebizonyult ebben az országban az, hogy az állami hata-
lom még a maga érdekeit sem képes megmenteni s 
illetve biztosítani. Ausztria egyetemi német ifjúságá-
nak tetemes nagy része nyíltan vallja a hazafiatlansá-
got, derííre-borúra dalolja a „Wacht am Rhein"-t s 
szívvel-lélekkel csatlakozott már most, élete zsenge 
virágzásának korában, a német császárság által lobog-
tatott nagy német állami, tehát idegen lobogóhoz. Az 
állami nevelés még csak igazleikű jó honpolgárokat 

sem képes magának 'nevelni. Mit szóljunk a vallási 
érdekekről? Csakis az állami nevelés juttatta odáig a 
dolgot, hogy a „Los von Rom" mozgalom, az egész 
kath. világ botrányára, Ausztriában sikerülhetett. Az 
osztrák kath. ifjúság katholikus nevelése nélkül szó 
sem lehet jobbrafordulásról. 

PAPNEVELŐ INTEZETEINK 

EGYHAZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLAI. 
— „A Pázmány-intézet növendékeinek magyar isko-

lája" legutóbbi ülésén több érdekes dolgozattal fog-
lalkozott. Az első pontot egy publiczisztikai dolgozat, 
„államositsunk-e !" czimű foglalta le, mely a katholikus 
és felekezeti, valamint az állami iskolákban alkalma-
zott tanitásmódszerek hasznos vagy káros oldalairól 
tárgyalt — általános vonásokban ; a bírálatot Düben 
Antal III. éves hittanhallg. irta meg rá, — mely a 
tagok általános helyeslésével találkozott. Majd előadási 
ügyességét és rátermettségét mutatta be egy nemke-
vésbé lelkes tag, Kovács István III. éves hittanhallg. 
Tóth Kálmán hatalmas path.oszu költeményével, (Előre !) 
— mire a „Madonna" czimű novella bírálata került 
sorrendre, mely a dolgozat ügyes szerzőjét, Gaud er 
István III. éves hittanhallgatót elismeréssel tüntette ki. 
A bírálatot különben Fájth Jenő, IV. éves hittanhallg. 
mondotta el nagy derültség közt szabad szóval. Végül 
harmadik felolvasásban kerültek megvitatás alá a 
Magyar Iskola alapszabályai, melyeket egy-két tag 
utólagos felszólalása után a többség helyeslőleg elfo-
gadott s igy az intézet püspök-rektora, majd pedig a 
bíboros herczegprimás úrhoz kerülnek jóváhagyás vé-
gett. Az elnök indítványára azt is elhatározta az Iskola, 
hogy hőn szeretett rektorának, Széchenyi Miklós grófi 
győri püspök úrnak névnapján decz. 6-án díszgyülést 
rendez, melyre a tagok figyelmét és közreműködését 
sokszorosan felhívta a közkedveltségnek örvendő elnök. 
Az ünnep rendezésével különben is őt bizták meg. 

A pécsi növendékpapság 

Szt.-Pál-Társulatának évi jelentése 

az 1900—901-ik évről. 
Bérczről visszanéz a vándor . .. 

(Bajza.) 

Hosszú, küzdelmes évnek derék munkásságáról 
tartunk beszámolót. Ne mondja senki, hogy dicsekvök 
vagyunk, nem : csak önérzetesek. A dicsekvés bűn, az 
önérzet még csak nem is hiba. Kicsiny, maroknyi nép 
voltunk, de tudtunk lelkesülni. Elődeinktől vettük a 
példát, kik lelket adtak Társulatunknak, kik közel fél-
századon át gondosan öntözték, ápolták a ma már ágas-
bogas fát. Nem miénk az érdem oroszlán-része, hanem 
az övék. Mi büszkék lennénk arra is, ha a lefolyt 
iskolai év folyamán egyetlen egy ággal növeszthettük 
volna lombkoronáját. Jó szivvel elmondhatjuk : dolgoz^ 
tunk, a mint erőinktől tellett — Isten és a nemzetek 
Apostolának Társulatunk kegyes Védőszentjének segít-
ségével. ' 
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Azt mondtuk az imént, hogy kicsiny, maroknyi 
nép valánk. Az apostolok számát éppen egygyel mul-
tuk fölül. De nem csüggedtünk. Istenbe vetett biza-
lommal kezdtünk munkásságunkhoz. Az alakuló és 
zárógyüléssel együtt tartottunk 20 közgyűlést, s azon-
kivül Vörösmarty, a legnagyobb magyar költő születé-
sének százados évfordulója alkalmából, mikor ország-
világ ünnepelte a magyar költőkirályt, egy diszgyülést 
is. Nyilvánosan, diszes vendégsereg jelenlétében mutat-
tuk meg, hogy kispapok vagyunk, de magyarok is. 

Külömben működésűnk teljes egészében a mult 
évi jelentésben vázolt nyomon haladt. Minden tagra 
nézve kötelező volt az értekezés, fölolvasás és szónoki 
előadás, mint ezeknek elválaszthatatlan jóbarátja nagyon 
természetesen a műbirálat is. Jó barátot mondunk, 
mert — hál' Isten — a Charitas fraterna kormányozta 
Társulatunkat. Nem volt ott a gyűlölködésnek csirája 
sem. Az objectivitásnak szigorú szemmel tartása mel-
lett igazságosan kritizáltunk. 

A tanév leforgása alatt összesen 13 rendes raű 
(„Dudics András pécsi püspök élete" ; „Babonás intel-
ligencziánk" ; „A pap és a politika" ; „A pap és a sajtó" ; 
„Szent beszéd a hit szükséges voltáról" ; „Scholasztikus 
bölcselet" ; „A világ vége" ; „A felolvasásokról" : „Tár-
sulati szellem" stb.) és 10 pályamű („A római biroda-
lom bukásának okai" ; „Karácsonyi szent beszéd" ; 
„Magyarország és a szentév" ; „Az anya öröksége" 
(elbeszélés); „Az utolsó vacsora ideje"; „Szent beszéd 
az Oltári-szentségről" ; „A kath. egyház szent jellege" ; 
„A pécsi székesegyház ó-szövetségi képeinek összhangja 
a templomi képek alapgondolatával" stb.) érkezett be, 
melyek akár csak felolvasásaink („A Szent-Pál-Társu-
lat a magyar egyházirodalmi iskolák budapesti kon-
gresszusán" ; „Szent Mór pécsi püspök élete" ; „Az 
anya fájdalma" ; „Az egyház és a rabszolga-kérdés" ; 
„Vörösmarty, a legnagyobb magyar költő" ; „Vörös-
marty és három pécs-egyházmegyei pap" ; „Kant füg-
getlen morálja" ; „Az éghajlat és évszakok befolyása 
az emberi kedélyre" : „A papság és az egyesületi élet 
I.—II." ; „A jellemről" ; „A nemzetiségi kérdés és ha-
zánk" ; „A szentírási és geologiai vizözön viszonya" ; 
„Egy őrült naplójából";, stb.) sok mindent felöleltek, 
köztük oly dolgokat is, melyek tanulmányaink körén 
kivül esnek (belletrisztika.) 

Az egyházi szónoklat ügyét legfőkép nagys. és 
főt. Wurster József dr. kanonok, papnevelőintézeti kor-
mányzó úr igyekezett előmozdítani az által, hogy há-
rom ízben is pályadijat tűzött ki Társulatunk legjobb 
szónokainak jutalmazására. Deus rétribuât. 

Még egy, Társulatunkat nagyban érdeklő dologról 
kell megemlékeznünk. Újra, immár harmadízben sajtó alá 
bocsátottuk Haberl Xav. Ferencz dr. „Magister Chora-
lis"-át. Időt, fáradtságot nem kiméivé tettük ezt abban 
a reményben, hogy a gregorián egyházi éneknek, mely 
mostanság már elég örvendetes stádiumban van Ma-
gyarországon is, némi szolgálatot teszünk. S ugy lát-
szik, széltében-hosszában méltányolják fáradozásunkat, 
mert „Magister Choralis"-unknak napról-napra több 
megrendelője akad. 

Társulatunk könyvtári és pénztári állapotáról te-
szünk végül még említést. Könyvtárunk a lefolyt isko-
lai óv folyamán 21 becses művel gyarapodott — tisz-
tán ajándékozás utján. Vételre ez idén a „Magister 
Choralis" miatt még csak gondolni se mertünk, mely-
nek kiadása amúgy is jócskán megcsappantotta pénz-
tárunk mult évi kedvező helyzetét. Jelenleg 450 koro-
nával rendelkezünk. Társulatunk tagja volt a Szent 
István-Társulatnak, járatta az „Alkotmány" és „Hazánk" 
cz. politikai napilapokat, a „Pécsi Közlönyt", „Egy-
házi Közlönyt" végül a „Hittudományi és bölcseleti 
folyóiratokat." 

Nem fejezhetjük be azonban beszámolónkat anél-
kül, hogy hálás köszönetet ne mondjunk nagylelkű 
jóltevőinknek, többek közt: Wurster József dr kano-
nok, Wajdits Gyula tb. kanonok, spirituális, Körmendy 
Károly szent-széki ülnök, Virág Ferencz lelkiigazgató 
és Valdinger István theol. tanár uraknak, kik részint 
pályadijak kitűzése, részint könyvek ajándékozása ut-
ján Társulatunk fejlesztéséhez, a tagok munkakedvé-
nek gyarapításához hozzájárultak; nem fejezhetjük be 
anélkül, hogy T. Czimednek is ki ne fejezzük szives 
támogatásáért forró köszönetünket, s ki ne kérjük 
nagyra becsült jóindulatát továbbra is Társulatunk s 
annak lelkes tagjai iránt. 

Isten velünk ! 
Kelt Pécsett, 1901. november havában. 

Stefan Arthur, Csokonay Béla, 
főjegj^ző. elnök. 

Kivonat a Sz. P. T. alapszabályaiból. 

V. Czikkely. 
a) Pártoló-tagok. 

Pártoló-tagok a társulat pénztárába illetékül éve-
kint 4 koronát fizetnek, mely kötelezettségöknek min-
den év szeptember, vagy október havában tesznek 
eleget, midőn t. i. a társulat évi működéséről jelentést 
kapnak. 

Előnyeik : 

a) A társulat minden kiadványából egy példányt 
kapnak. 

b) Tagsági idejük tartama tetszésükre bizatik, de 
lemondásukról a társulatot tudósítják. *) 

b) Tiszteletbeli tagok. 

Tiszteletbeli tagság a társulat ügyei iránt hosz-
szabb ideig tanúsított, akár anyagi, akár s különösen 
szellemi támogatás fejében adatik. 

Előnyeik : 

a) A társulat ügyeire szíves tanácsaikkal befoly-
hatnak s mentek minden kötelezettségtől. 

b) A társulat működéséről évi jelentést nyernek. 
c) Munkálataiból aranyszegélyű, keménykötésű 

példányt kapnak. 

Ezzel kapcsolatban tisztelettel kérjük T. Czimedet, 
hogy azon esetre, ha a társulat részvényes tagjai közül kilépne, 
bennünket erről értesíteni szíveskedjék, nehogy továbbra is a 
társulat kötelékébe tartozónak tekintvén, a jövőben akarata el-
len alkalmatlankodjunk. 
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I R O D A L O M . 

A Mária-kép. Elbeszélés. Irta Boul M. Fordította 
Sziklay János dr. Kiadja a Szent-lstván-Társulat. A 
Családi Regénytár 14. kötete. Budapest, Stephanaeum. 
1901. Ara csinos angol vászonkötésben egy korona. 
Boul kedves elbeszélését nyújtja a Családi Regénytár 
14. kötete, melyet élvezettel fog elolvasni mindenki. 
Az elbeszélés tárgya modern művész-világból van véve 
s a művészet fölkapott irányzatával, a verizmussal fog-
lalkozik. A történet föhöse egy müncheni festő, a ki 
ideális rajongással csüng a verizmus művészeti dog-
máján. A müncheni képkiállitáson óriási sikert arat 
nagyszabású festményével, melyet a verizmus szabályai 
szerint festett meg megkapó élethűséggel. Mindenki 
tapsol a művésznek, de ezt jobban érdekli egy kis 
leányka kritikája, a ki iránt némi vonzalommal visel-
tetik s hogy e kritika tárgyilagos legyen, eltitkolja 
előtte, hogy ő e festmény alkotója. , A fenkölt lelkű 
leányka kritikája lesújtó a nagy festményről s általá-
ban a verizmusról s a beszédes ajkú kritikus a Madon-
nára, a művészet eszményére irányítja a festő figyel-
mét. A művészt bántja a kritika s minthogy titkoló-
zása által magának kellemetlen helyzetet teremtett a 
leánykával szemben, vasútra ül, hogy Rómába utazzék. 
Útközben vizáradás folytán akadályozva van a tovább 
utazásban s Brixen közelében, Tirol mély völgyeiben 
kóborol. Itt összetalálkozik egy tiroli paraszttal, a ki 
megkéri a piktort, hogy fessen neki két elhunyt 
fia emlékére emlékképet. A festő elmegy a paraszthoz 
a kép megfestésére, mely egy gyönyörű Madonna lesz. 
Ez az epizód, a festő megismerkedése a tiroli paraszt-
tal s az ö házában való tartózkodása, az elbeszélésnek 
valóságos gyöngye. A tiroli nép naiv egyszerűségének, 
mélységes hitéletének oly eleven s megragadó rajzo-
lása, hogy nem olvashatjuk meghatottság nélkül. Oly 
szép ez az epizód, hogy könnyen megbocsátjuk a szer-
zőnek az elbeszélés egysége ellen elkövetett hibáját, 
melylyel az epizódot hosszabbra szőtte magánál a fő-
cselekménynél. A művész visszatérve kirándulásából, 
elnyeri a kedves leányka kezét, kinek kritikája új 
irányt, új világot fedett föl lelke előtt s kinek oldalán 
most már az igazi művészet magaslataira emelkedik. 
— Boul elbeszélése olyan, hogy bátran adható a ser-
dültebb ifjúság kezébe is, helyet foglalhat nemcsak a 
családok asztalán, hanem minden ifjúsági könytárban 
is. Megrendelhető a Szent-lstván-Társulat könyvkiadó-
hivatalában : Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28/b. 

VEGYESEK. 
— Templomszentelés Ó-Budán. Az ó-budai „Jó 

Pásztor" háza templomát f. hó 21-én, B. Szűz Mária 
felajánlása napján szenteli fel dr Kohl Medárd püs-
pök úr. 

— A máglya-büntetés az éjszakamerikai Egyesült-
Államokban még használatban van. Azt olvassuk ugyanis 

a clevelandi -Magyarok Vasárnapijában, hogy „Bili 
Moris néger, Balltown La. mellett egy fehér asszonyon 
erőszakot követett el, okt. 25-én a máglyán végezte 
bűnös életét. A midőn odakötötték ahhoz a fenyőfához, 
melynek lángjai megölték, kijelentette, hogy büntetését 
megérdemelte. 

— Széchényi Miklós gróf, kinevezett győri püs-
pök ur fölszentelése, mint a „D. H." irja, valószínűleg 
1902. febr. hó 2-án, Gyertyaszentelő-Boldogasszony 
napján lesz a bécsi Pázmány-intézet kápolnájában. A 
püspöki széket ünnepélyesen valószínűleg csak húsvét 
után fogja elfoglalni. — Itt említjük meg, hogy a 
győri székeskáptalan két tagját: dr Mohi Antal káp-
talani helynököt és Mladoniczky Ignácz prépost-kano-
nokot küldötte ki, hogy Széchényi Miklós gróf megyés 
püspök előtt a káptalan és egyházmegye hódolatát 
tolmácsolják. A küldöttek a napokban tisztelegtek ő 
méltóságánál, ki kitüntető szívességgel fogadta őket. 
Mohi Antal dr ékesszavu üdvözletére biztosította az uj 
püspök a káptalant és az egész egyházmegyét, hogy 
ugy a kormányzatban, mint minden tettében, őt a sze-
retet fogja vezérelni. 

— Megfelelt neki. P. Roh hírneves jezsuita hit-
szónoktól egyszer, mikor Hamburgban volt, egy pro-
testáns prédikátor ezt kérdezte: „Honnan van az, Pá-
terem, hogy a katholikusok általában vidámabbak, sőt 
majdnem azt lehet mondani, könnyelműbbek, mint a 
protestánsok ?" — Jah — felelte rá a soha zavarba 
nem ejtett jezsuita páter mosolyogva, — azt én meg 
is mondom önnek tiszteletes uram. A mely háznál az 
édes anya még életben van, ott a gyermekek vígak és 
vidámak ; ha azonban elhalálozik, akkor a szegény 
kicsikék is csak ugy búsan és szomorúan járnak-kel-
nek. Ugy van az maguknál protestánsoknál. Maguknak 
nincs már semmi anyjuk, a mióta reformátoraik a Mária-
tiszteletet eltörölték ; a katholikusoknak pedig megvan 
az ő édes anyjuk. Azért vagyunk mi oly vidámak is." 
Tréfás látszat mögött szent komoly valóság rejlik. 

— Az iszákosság ellen. Angliában 1898-ban hoz-
tak olyan törvényt, mely az iszákossággal behatóan 
foglalkozik. Ez a törvény mondotta ki, hogy a része-
ges alakokat gyógyító intézetekbe kell elhelyezni, de 
még sincs mindeddig elégséges számú intézet ; olyan 
sok a részeges angol, hogy nincs számukra hely a 
Habitual Criminel Drinkord Asylekben. Az angol köz-
vélemény most sürgeti ezen menhelyek szaporítását. 

— A bécsi Pazmaneumban folyó hó 10-én fontos 
aktus ment végbe. Belopotoczky tábori püspök úr a 
tonsurát és a kisebb rendeket adta fel a kijelelt nö-
vendékeknek, kik a püspököt nagy ünnepiességgel 
fogadták. A szertartás 8 órától 10-ig tartott. 

A szerkesztő telefonja. 
O. P. Szeged. A szombati számban. — K. L. Olvassa el 

VI. Pius „Auctorem fidei" kezdetű bullájának 26. elitélt proposi-
tióját. — Ó-Buda. Köszönöm az értesitést és meghívót. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
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SZ. II. Félév. 1901. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus 

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

Tarta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Rituale-kérdés Magyarországon. — Római döntvény. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : 
Kohl Medárd püspök megnyitó beszéde- — M ü n c h e n : P. Aschenbrenner bucsuzása és távozása. — Papnevelő intézeteink egyház-
irodalmi és szónoki iskolái. A szatmári növendékpapok Szent-Alajos-Társulata — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

LEONE. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Bajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Y. P á l brévéje teliát a törvényes erővel 
biró egyházmegyei r i tualékat érvényen kivül 
nem helyezte, azok használa tá t el nem til-
tot ta , a püspököket az ő ri tuáléjának elfoga-
dására nem kötelezte. A régi jogi állapot 
mégis némi változást szenvedett . Y. Pá l Ritu-
ale Romanum-jának közrebocsátásával a kat-
holikus egyház egy uj szertartásos könyvvel 
gazdagodott , mely a római egyház tekintélyén 
nyugodott , melyről egy pápai irat, ha nem is 
teljes formaszerűséggel, azt a kijelentést tar-
talmazza, hogy az abban foglalt szertartások 
a katholikus eg}Tház régi szertartásaival egye-
zők. Sőt még ennél is nagyobb fontosság 
tulajdoní tandó ezen szertartásos könyvnek, 
mert az a pápa a jánla tá t is birja s ezen aján-
lat kétség kivül nagy sulylyal nehezedik az 
egyes egyházaknak az apostoli brévében megne-
vezett lelkipásztoraira, a pátr iárkákra, érse-
kekre, püspökökre és az ő lielynökéikre, to-
vábbá az apátokra és plébánosokra, hogy a 
pápa serkentő szavait követve az ezen könyv-

ben foglaltak szerint végezzék a szent cselek-
mények szertartásait . Minek az az értelme, 
hogy ha a közrebocsáj tot t hivatalos kiadású 
rituálé föltétlen kötelező erővel nem is bir, 
mégis mintegy mintául kiván szolgálni, hogy 
a hitújí tás okozta zavarok közepet t a katholi-
kus egyház lelkipásztorai tud janak eligazodni, 
a katholikus egyház valódi szertartásait az 
eretnekek által megrontot t , becsempészett , 
hamisított szertartásoktól meg tudják külön-
böztetni. 

Az uj római ri tuálé kiadása tehát a jogi 
helyzetet annyiban vá l toz ta t ta meg, hogy a 
lelkipásztorok föltétlenül ta r toz tak az eretne-
kek által meghamisí tot t szertartások végzésé-
vel felhagyni s azok helyett az uj rituálé elő-
írását követni ; továbbá mindazon helyeken, 
hol az egyházmegye megbízható, törvényes 
erejű rituálé val nem birt, t a r toz tak az uj ritu-
álét életbeléptetni; egyéb helyeken pedig a 
római egyház tekintélye, a pápa ajánlata , az 
uj rituálé belső magvas tar ta lma, oly tényező-
kül jelentkeztek, melyekből az egyes egyház-
megyék főpásztorai, kiknek régi felügyeleti 
jogá t az egyházmegyei ri tuálék fölött sem A . 
Sixtus a szertartásos congregáczió felállításá-
val sem Y. P á l a Rituale Romaniun közrebo-
csátásával meg nem szüntette, azt a buzdítást 
meríthették, hogy az egyházmegyéjük rituálé-
já t megtartva, annak régi jogon alapuló, a 
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katholikus egyház tanításával megegyező kü-
lönlegességeit, a többiben az uj rituáléhoz al-
kalmazzák. 

Igy fogta fel a jogi helyzetet Pázmány 
Pé te r s ezen felfogásának megfelelő reformnak 
vetette alá a magyarországi rituálét, melyről 
az előzményekben kimutattuk, hogy a keresz-
ténység kezdete óta Magyarországon egész 
Telegdy reformjáig, annak tar ta lma nem vál-
tozott . 

Hogy P á z m á n y Pé te r ezen felfogása he-
lyes volt, azt tar tozunk magából a Pál-féle 
rituálé szövegéből, a szertartásos congregaczió 
azon korbeli határozataiból, továbbá az egy-
házi irók taní tásával s egyéb alkalmas érdek-
kel bizonyítani. 

Római döntvény. 
Beatissime Pater! 

N. N. Superiorissa cuiusdam instituti pro puellis 
educandis ad Sanctitatis Yestrae pedes provoluta humi-
liter exponit, quöd nuper quum requisita fuisset, ut 
acciperet inter alumnas externas e família protest antica, 
ipsa Ordinariarum adiit. a quo data est lioentia, ut 
istae admitterentur eo tarnen pacto, ut deinde haec 
omnia S. Officio exponerentur. 

Postea iterum requisita, ut inter semiconvictrices 
alteram puellam protestanticam reciperet, illam, sicut 
duas priores admisit. 

Pluries tandem temporibus anteactis oblatae sunt 
petitiones, ut pueüae accülwlicae inter convictrices internas 
acciperentur. 

Quibus praemissis humiliter postulat Oratrix : 
I. Utrum retinere possit inter alumnas seu semi-

convictrices très puellas, de quibus supra, monendo, quod 
illarum parentes libenter amplissimas dederunt facili-
tates ad hoc, ut idem adhibeatur modus agendi cum 
sui puellis qui adhibetur cum alumnis catholicis, relate 
ad discendum Catechismum, ad ecclesiasticas caeremonias 

interessendum etc. 

II. Quomodo in posterum sese gerere debeat, 
quoties acatholicae puellae postulabunt, ut admittantur 
inter alumnas sive externas sive internas. 

Feria IV die 6 Decembris 1899. 

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisi-
tionis ab Eminentissimis ac Reverendissimis SRE. 
Cardinalibus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus 
habita, proposito ante dicto suplici libello praehabita-
que RR. DD. consultorum voto re mature perpensa 
iidem EE. a RR. Patres respondendum mandarunt: 

Très alumnas iam receptas tolerari posse modo 
absit quodvis perversionis pericidum cath. alumnarum, qua 
de re sedulo a moderatricibus virgilandum, quoad 
caeteras pro externis negative, — quoad externas 

recurrant in singulis casibus, exceptis apostatarum j 
filiolas. 

Sequenti vero feria V die 7 eiusdem mensis et 
anni per facultates EE. ac Rmo D. Cardinali SS. 
Officio Secretario tributas SS »us I). noster Leo div. 

provid. Pp. XIII resolutionem EE. ac IUI. Patrum acl-

probavit. 

Can. Mancini S. R. et IL' Inqu. Nótárius. 

I. A római congregatiónak eme, XIII. Leo pápa 
által is jóváhagyott határozatát legelőször a pécsi egy-
házmegye főpásztora közlötte körlevelében papságával, 
és e forrásból a Magyar Állam is 1900. Julius 25., a 
Temesvárt megjelenő Havi Közlöny pedig fölvette ezt 
augusztusi füzetében, ez utóbbi minden magyarázat 
nélkül, de az előbbi terjedelmes vezérczikkben com-
mentálta azt, és azon álláspontot foglalta el, hogy 
ezen római rendelet alapján 

a) az apácza tanintézetbe interna növendéknek 
azaz convi dórnak más vallású leányt még azon esetben 
sem lehet bevenni, ha a szülők beleegyezésüket adnák 
is arra nézve, hogy eme leányaik a kath. vallásoktatásban 
és a szertartásokban részt vegyenek, 

b) a külső vagyis bejárók, úgynevezett externa, 
tanítványokra nézve tartoznak az apácza házfőnöknők 
a megyei főpásztor engedélyét kinyerni, azonban 

c) az apostata szülő gyermeke externának sem ve-
hető be. 

II. A „Magyar Állam" czikkezője igen hetyesen 
megjegyzi azt is, hogy szívesen helyet ád ugyan e 
kérdés további fejtegető értekezletnek, addig is fölkéli 
az illető'főnöknőket arra, hogy a római congregatió-
nak határozata értelmében járjanak el. A czikkező 
ugyan az apostata szülők közé számítja azokat is, kik 
csak polgári házasságban élnek, ezeknek gyermekeit 
is véleménye szerint még externáknak sem vehetnék be 
a zárdafőnöknők iskolájukba. Azonban, ugylátszik 
mindenki helyesnek találta a római congregatió hatá-
rozatának a lapban közlött eme magyarázatát, mert e 
tárgj^ra vonatkozólag e lapban többé hason tárgyú érte-
kezés meg sem jelent. 

III. Mivel azonban ezen hazánkban is ez utoú 
közhírré tett római határozat ellenére nálunk Magyar-
országban az apáczazárdákban még most is befo-
gadtatnak convictoroknak tehát intemáknak más val-
lású leányok, véleményem szerint e helyzet abnor-
misnak mondható, hog}̂  épen eme apácza-zárdák ne 
tartsák meg a római szentséges atyának eme rendsza-
bályát, midőn épen most néhány nap előtt a Buda-
pesten tartott katholikusok nagygyűlésében Wolafka Nán-
dor cz. püspök a pápa tekintélyéről tartott szép be-
szédében fejtegetvén a pápa tekintélyét, szabadságát, 
ugy a katholikusoknak az egyház s pápával szemben 
kötelességeit, a többi közt azt is mondotta r A ki nincs 
Krisztus mellett, a ki nincs a pápa mellett, az Krisztus 
ellen, az Isten ellen van. Jó katholikus az, a ki az egy-
házzal tart, melynek feje a pápa, a ki nem szereti 
atyját a pápát, az nem szereti az anyját az egyházat. *) 

IV. A szegedi Oltványi-féle apácza nőintézetnek 
voltam 1873—1900 évig igazgatója, ezen 27 év alatt 

*) ,.Magyar Állam" 1901. nov. 7. 
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csak egyszer fordult elő 15 év előtt azon eset, liogy 
az itteni főnöknő egy görög-keleti vallású leányt a szü-
lők kérelmére befogadott a convictusba internának. 
Ezen időszak alatt összesen 314 másvallásu leány, mint 
externa látogatta intézetünk osztályait, ezek közt volt 87 
görög-keleti, 39 ágostai,.49 helvét,139 zsidó.—Midőn ezek 
beiratkoztak az iskolai év elején az osztályokba, igazgatói 
rendeletemnél fogva tartozott mindenki a kezébe adott 
czédulát hitfelekezeti lelkészéhez elvinni és azt aláirva 
visszahozni 8 nap alatt, melyen az volt irva, „hogy 
n. n. tanuló leány . . . . vallású beiratkozott az apá-
cza iskola . . . . osztályába, a hittanoktatás ügyében 
tartozik magát saját lelkészénél bejelenteni és annak 
aláírásával e czédulát visszahozni^ 

Midőn ama fentnevezett interna convictusba föl-
fogadott tanitvány is bemutatta ama kis értesítőt 
lelkészének, ez eljött hozzám, és engedélyt kért arra, 
hogy a zárdában oktathassa ama internât, de ezt én 
kereken megtagadtam tőle, és igy az érintett convic-
tornak a lelkész által meghatározott időben föl kellett 
őtet keresni, ki néha a templomban, máskor iskolájában 
néha saját házában adta meg a hitoktatást. De mivel a 
szóban levő convictort magát nem lehetett a zárdá-
ból kiereszteni, a főnöknő egy eonvietor társát, vagy 
egy jelöltet adott mellé, ki őt oda innét, és utóbb ide 
vissza kisérte, ezen társ előtt történt a hitbeli oktatás 
természetesen ama lutelv is lett fejtegetve, hogy az ő 
egyházuk és nem a mienk a sola salvifiea. Midőn a 
kitérő eonvietor vagy candidata mindezt, a mi ott 
történt, nékem is elbeszélte — mert kötelességemnek 
tartottam ezt is megtudni, — azonnal megtiltottam az 
itteni zárda-főnöknőnek azt, hogy többé más vallású 
növendéket befogadjon az itteni zárdába convictusba, 
és e tilalmat fenn is tartottam, és a szülők részéről 
emelt kérelmet elutasítottam, habár akkor még önma-
gam sem voltam értesülve arról, hogy az ilyennek az 
internátusba befogadása a római Szentszék által is 
tiltatik. 

De midőn 1900. évben értesültem a fenntjelzett 
források nyomán a római Congregatio tiltó határozatáról, 
azonnal hivatalos jelentést tettem egyházmegyei fő-
pásztoromnak 1900. évi szeptember hóban, és azt is 
fölhoztam előtte, — a mi a múltban itten történt, és az 
általam kiadott tilalmat is, nagy örömmel arról is 
értesítettem őtet, hogy az 1899/1900. iskolai évben van 
ugyan 24 bentlakó eonvietor, de ezek mind katholiku-
sok, externa tanitvány van 14, ezek közt van g.-kel. 
2, ágostai 4, helvét 3, zsidó 5. 

A főt. egyházmegyei kormány tudomásul vette 
hivatalos jelentésemet, helyeselte tilalmi eljárásomat és 
azt Szegedre nézve jövőben is fenntartatni kívánta, erről én 
azonnal értesítettem az itteni zárda-főnöknőt, közölvén 
vele a római Congregatio határozatát, és arra is föl-
hívtam, hogy az 1900/1. iskolai évre az Oltványi 
intézetbe beirt más vallású externák névjegyzékét ter-
jeszsze be ő nagyméltóságának a főpásztornak, mert a 
római döntvény értelmében ezek csakis az ő engedélye 
mellett látogathatják az apácza-intézet osztályait. 

V. Voltak kik ezen eljárásomat tédszigorusággal 

vádolták és azt vitatták, hogy nálunk Magyarország-
ban más viszonyok vannak, mint külföldön, hová ama 
fentidézett rendelet kiadatott és igy ezt nálunk végre-
hajtani sem lehet, mert az ily szigorú eljárás csak élesít-
hetné a már úgyis fölkorbácsolt felekezeti türelmetlenséget, 
a mi sem az egyháznak, sem a hazának nem lehet előnyére. 

Őszintén megvallom, hogy én ezen aggodalomnak 
nem adok és nem adhatok helyet, mert ama római 
döntvény egyedül csak azt tiltja meg a főnöknőknek, 
hogy internátusba más vallásuakat befogadjanak, ex-
terna tanítványokat annyit befogadhatnak a mennyire 
helyük van, csak arra kötelezi őket, hogy erre is kér-
jék ki az illető megyei főpásztor engedélyét. Azt is 
elismerem, hogy azon más vallású leányok, kik eddig 
a múltban vagy tán még most is a fennközlött tilalom 
ellenére a zárdák internátusában neveltetnek, ez nekik 
nagy előnyükre szolgál, és kedvezőbb helyzetben van-
nak minden tekintetben, mint externa társaik, azt is 
megengedem, hogy talán nálunk más viszonyok van-
nak, mint ama országban, melynek püspöke ama általa 
fölvetett kérdésre ama tilalmat kinyerte, még azt is 
merem reményleni, hogy ha e tárgyban illetékes helyről 
— a püspök részéről — Rómába fölterjesztés történ-
nék, talán bizonyos clausidák mellett ama szigor eny-
hítést nyerne ; de mindaddig mig eme Magyarország-
ban is a pécsi püspöki megyében hivatalosan kihirde-
tett, és onnét a katholikus hirlapok utján is közhírré 
jutott római decisio módosítást nem nyer az illetekcs 
kérelmezők folyamodása folytán, addig ama itt-ott gya-
korlatban lévő eljárását az apácza zárdatőnöknőnek — 
hogy még most is befogadnak más vallású növendékeket 
zárdájuk internátusába — a II. pontban említett con-
gressusi' ünnepélyes nyilatkozatok után correctnek, és 
igy fenntarthatónak el nem ismerhetem. De azt sem hi-
hetem el, hogy azon esetben — ha Róma nem engedi 
jövőre sem azt meg, hogy nálunk internátusba más 
vallásúak befogadtassanak, — a más vallású szülőknek 
jogos panaszra volna e czim en okuk, mivel a katholi-
kus apácza-zárdában csak katholikusok lakhatnak, mert 
ezek részére alapíttattak ; a zárdák iskolai tantermeikbe 
pedig mint externákat most is befogadják ők azokat, 
végre a főnöknőket erre a pápai tilalom ellenére még 
azon engedménynyel sem lehet kényszeríteni, ha a 
szülők megengedik leányuknak a kath. vallástani okta-
tást, mert ez nálunk a fönnálló hazai törvényekbe ütkö-
zik, és ha a szülők ezt megsérteni akarnák is, az apá-
czák nemcsak a római decretum, hanem a hazai tör-
vényekre is hivatkozhatnak. 

Mivel ama római tiltó rendeletnek szövege most már 
a hirlapok által is közölve lett és igy köztudomásra 
jutott, véleményem szerint az oly zárdák, hol ez év-
ben is még más vallású internák convictusba befo-
gadtattak, a római leirattal szemben némileg ellenté-
tes helyzetbe jutottak, és ha az illető főpásztor ezek 
részére Rómából kedvezőbb határozatot ki nem nyer-
hetne, ez esetben jövőre ama római döntvény elzárja 
előttük a zárda convictusát, különben is a clausura 
szabályai mellett a legtöbb apácza-szerzetnek §§-ai 
közt tudomásom szerint van egy olyan is, mely előírja 
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azt is, hogy az apáczák más vallású egyénekkel egy 
fedél alatt eg3Tütt nem lakhatnak. 

Ez az én meggyőződésből származó véleményem. 
Szivesen veszem, ha valaki erős érvekkel az ellenke-
zőről fog meggyőzni. 

Oltványi Pál, 
prépost, nyug. apácza-intézeti igazgató. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
B u d a p e s t , nov. '21. Kohl Medárd püspök megnyitó 

beszéde — az Örökimádás-templom központi bizottságá-
nak í. hó 19-én tartott ülésében : 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 

Sajátságos fájdalom metsző érzete nyilalta át ben-
sőmet, midőn a kitüntető megliivást vettem, amely 
annak a szerencsének tesz részesévé, hogy a mélyen 
tisztelt nagyg}Tülést e helyről üdvözölhetem. 

Azokat a fájó emlékeket, amelyeket hőn szeretett király-
nénk megrendítő elvesztése kebleinkben hátrahagyott, azt a 
gyászos napot, mely három év előtt hazánkat könyekre indító 
szomorúságba döntötte, mi sem képes feledtetni. 

Nemzetünk hódolata és hálája változatlan benső-
séggel, nem csökkenő hevüléssel fog mindig ahhoz a 
sirhoz zarándokolni, amelyben volt büszkesége és öröme, 
vigassza és támasza pihen. 

De a mi fájdalmunk, mélyen tisztelt közgyűlés, 
nem marad a kesergő szomorúságnál ; nem éri be só-
hajokkal és jaj szavakkal ; a mi fájdalmunk a hitnek és 
szeretetnek erejében imává törekszik átszellemülni. 

Azért lelkesült buzgalommal törekszik nemzetünk, 
különösen Magyarország mélyen tisztelt hölgyei oltárt 
állítani, melynek zsámolyánál kiönthesse fájdalmát? 
elkesereghesse bánatát, lekönyöröghesse Isten erősítő 
vigaszát. 

Szóval, a mi fájdalmunk nem elhangzó bánatos 
szavakban, hanem maradandó tettekben keres kife-
jezést. 

Oltárt, szentélyt törekszünk felállítani, mely a 
jövő nemzedéknek is egyrészt hirdesse kegyeletünket 
dicső emlékű királynénk iránt, másrészt, hogy ebben 
egyszersmind az egész ország imája szálljon fel Isten-
hez engesztelőleg, áldást és oltalmat kérőleg arra a 
magyar nemzetre, melyet remélni és jövőben bizni 
éppen a felejthetetlen királyné tanított meg. 

ü. m. t. bizottság lelkes odaadó ügyekezetéből áll 
is már a szentély. 

Van már egyesek nagylelkűsége folytán kis haj-
lék, ahol szünet nélkül mutattatik be az imaáldozatja, 
hol manap már 13, ezen életfeladatra magát szentelő 
lélek teljesíti, édes magyar hazánk javára, azt a nagy 
és fontos, de napjainkban oly igen elhanyagolt és ki-
csinylett missiót, az ima missióját. 

Szerény azonban e szentély és kicsiny. 
De hát nem ilyen volt-e minden nagy műnek 

a kezdete? Nem volt-e kicsiny és alacsony azon betle-
hemi hajlék is, amelyben Megváltónk a világba 
lépett ? 

Épp azért hiszszük, hogy a szerény kezdetnek 
büszke folytatása lesz. 

Hiszszük, hogy amint hatalmas boltivek törnek ma 
a magasba azon áldott helyen, ahol a megváltás művé-
nek oly annyira örvendetes mozzanata lefolyt, épp 
ugy fognak nemsokára ragyogó falak emelkedni e fő-
városban azon nemzeti kegyelet diszes emlékeül, amely 
őseink hagyományos vallásosságának mélyéből fakad. 

Reméljük, hogy nincs messze már az idő, midőn 
állni fog egy diszes szentély, ahol örök imádás veendi 
körül a legméltóságosabb oltáriszentségben jelenlevő 
Üdvözítőnket, ahol ha vétkezett, ha Istenéről megfe-
ledkezett valaha e nemzet, seraphi szeretettől égő 
szivekből fog felszállni az esdeklő ima : 

„Bocsásd meg nekik, Uram, mert nem tudják, mit 
cselekedtek ahol ha veszedelem fenyegeti nemzetünk 
erkölcseit, anyagi szellemi jólétét, fenmaradását, füg-
getlenségét, szűzies ajkakról fog elhangzani az ima : 

„Domine salva nos, perimus". Ments meg minket, 
mert elveszünk ; ahol ha lankad a nemzet mindennapi 
küzdelmében, nagy és nemes törekvéseiben ártatlan 
tiszta lelkek fogják kiesdeni a szentséges Szívtől az 
erőt, segítséget, a boldogulást, fohászkodva az egyház 
himnuszának szavaival : 

„Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer auxilium". 

Küzdelmek, háborúk szorongatnak, 
Adj erőtnyujtó segítséget ! 

Magasztosabb, fenségesebb munkát nem végezhet 
azért a m. t. bizottság, mintha e nagy nemzeti tem-
plomnak létesítésén fáradozik. Nem is emelhetnénk 
dicsőbb és méltóbb emléket felejthetetlen királynénk-
nak, mintha az örökimádás templomának felállítása 
által hozzuk közelebb a nemzetet az Lr Jézus szent 
szivéhez, azon jóságos szívhez, mely táplál és gyógyít, 
áldásokat oszt és irgalomban részesít. 

Milliók hálás érzelmének visszhangja lesz azért 
is a forró köszönet, melyet a m. t. bizottság fáradha-
tatlan buzgalmáért nyilvánítani szerencsés vagyok. 

De milliók óhaját is vélem tolmácsolni, midőn a 
további munkához lankadatlan kitartást és bőséges áldást 
kívánok. 

Tudom, nem könnyű dologról van szó, különösen 
a mai hithideg, a létfentartás küzdelmeiben és gondjai-
ban rideggé vált időben. Azonban a m. t. bizottság 
találékony lelkesedése és bölcsesége mindenesetre fel-
lelendi a magasztos szándék megvalósításának legbiz-
tosabb eszközeit. 

Legyen szabad, felhasználva ez alkalmat, azon 
szerény véleményemnek kifejezést adni, hogy egy 
országos egyesület létesítése és állandósítása talán hat-
hatósan előmozdíthatná az örökimádás templomának 
érdekeit, segíthetne idővel a székesfővárosban és az 
országszerte tapasztalható és kiáltóan nagy templom-
hiányon is. 

De bármily utakat és eszközöket válaszszon a m. 
t. bizottság, mindnyájunk hő óhajának megtestesítéhez : 
táplálhatja azt a meggyőződést, hogy buzgólkodását az 
egész ország legmelegebb érdeklődése kiséri. 
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Ez erős meggyőződésben ismételten kérem a jó-
ságos Isten bő áldását munkájukra s a közgyűlést meg-
nyitottnak nyilvánítom. 

M ü n c h e n , nov. 17. P. Aschenbrenner bucsuzásaés távo-
zása. — 

F. hó 15-én, pénteken, fejezte be a Jézus-társa-
ságának illustris tagja 8 napra terjedt előadásainak 
sorozatát a Casinóban. Yálamint Augsburgban, ugy itt 
is, minden szivet meghódított. Falrengető tetszészaj 
tört ki akkor, midőn utolsó előadását ezekkel a sza-
vakkal befejezte: „Te, itt született bajor nép, te, öreg, 
dicső város az Izar partján, ti mindig híven ragaszkod-
tatok Krisztushoz, az ő ügyéhez és az ő egyházához. 
Akartok-e jövőre is hozzá hűk maradni vagy talán 
Bajorországban egy sírkőnek fog kelleni állni, melyen 
-ez lesz felírva : Ellenségei nem győzték le, de barátai 
elhagyták ? Végére érkeztem előadásaimnak és szivem-
ből köszönetet mondok önöknek. Mint ismeretlen lép-
tem fél önök előtt, de önök bizalommal közeledtek 
felém. Köszönöm fígyelmöket, melylyel előadásaimat 
követték. Én újra vándorbotomhoz nyúlok és megyek 
idegen országba. Miért heti távoznom, én nem tudom ; 
miért nem maradhatok hazámban, azt sem tudom. Fogad-
ják újból legforróbb köszönetemet". Ezeket a szava-
kat a távozó szerzetes remegő hangon mondta. Síri 
csend keletkezett a teremben. Mikor a szónok mozdu-
latot tett a távozásra, oly tapsvihar és éltetés zúgott 
fel, a minőt az a terem még aligha hallott. Rumpf 
ügyvéd casinói másodelnök emelkedett fel szólásra. 
„Mindnyájunk nevében azt mondom, vágott be az ér-
zelmek hullámaiba, — Isten fizesse meg ! És hogyha 
majd visszaérkezik csendes kolostorába, ott Hollandia 
vendégszerető földjén, üdvözölje nevünkben rendtársait 
és mondja meg ne&ik, hogy München városának katho-
likusai, hol Jézus társasága valaha oly fényesen kifejlett 
és működött, szent Ignácz fiairól nem feledkeztek meg 
(Viharos tetszés,) és hogy ők önök iránt való köteles-
ségeiket, az egész többi Németországgal együtt, — is-
merik és ugy mint eddig, ezután is, megvalósítani 
erős eltökéléssel akarják." (Viharos tetszés.) Mindenki 
kezet igyekezett fogni a távozó atyával. Giehrl a mün-
cheni kath. egyesületek nevében köszönetet mondott 
még a Casinónak, hogy ezt a 8 napi előadások cyklu-
sát rendezte. P. Aschenbrenner 1/z12 órakor éjjel 
hagyta el Bajorország fővárosát, körülbelül 40 férfin 
kisérte ki az állomásra. 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYHAZIRODALM1 ÉS SZÓNOKI ISKOLAI. 
A szatmári növendékpapok Szent-Alajos-Társula-

tának 46. évfolyamáról (1900—1901. tanév) kiadott 
jelentését vettük és közöljük abból a következőket: 

17 rendes taggal alakult meg év elején a Társu-
lat s az év folyamán összesen 25 gyűlésen igyekezett 
szónoklatok tartása s a beadott dolgozatok megbirálása 
által kettős hivatását : a tagok tudományos művelését 
a valláserkölcsi irodalom és az egyházi szónoklás terén 

megvalósítani, nov. 2-án pedig ősi szokásához híven 
gyászünnepélyen rótta le elhunyt tagjai és jótevői 
iránt a kegyelet adóját. 

Az irodalmi munkásság felöleli a valláserkölcsi-
és szépirodalom csaknem minden ágát. 36 dolgozatot 
adtak be ós 26-ot fogadtak el, melyek között 20 ere-
deti, 6 pedig fordított mű. Szép eredményt mutatnak 
fel a pályázatok is, melyeknek jutalomdijait részint 
egyes nagylelkű pártfogók, részint maga a Társulat 
tűzte ki. Igy mélt. és főtiszt. Meszlényi Gyula püspök 
ur, a Társulat fővédője 20—20 K. dijat tűzött ki a 
kath. egyház 1900 — s a magyar katholiczizmus 900 
éves jubileumi ünnepére készítendő ünnepi felolvasásra, 
illetőleg ódára ; a felolvasás diját Haller István II. é. 
hh. nyerte el, mig az óda diját a bírálók érdemes 
munka híjában nem adták ki. Szabó Norbert nagypré-
post 3 drb. aranyat adományozott a legjobb májusi 
szónoklat szerzőjének és előadójának : Szabó Lajos III. 
é. hh.-nak ; Kádár Ambrus dr, papn. int. kormányzó 
ur 1 drb I. Ferencz-aranynyal jutalmazta a legszor-
galmasabb társulati tagot : Kertész Pál II. é. hh.-t. 
Maga a Társulat Szabó Lajos III. é. hh.-t jogi pálya-
művéért 21 koronával, — Boschetti András II. é. hh.-t 
szépirodalmi pályamunkájáért 10 koronával, — Rokk 
István II. é. hh.-t német pályafordításáért 10 koroná-
val, Clazarovics Bertalan III. e. hk.-t pedig latin pálya-
fordításáért 8 koronával tüntette ki. 

A Társulat vagyona 2300 koronát tesz ki ; könyv-
az év folyamán 44 kötettel gyarapodott. 
Végül tudósítja a Társulat pártfogóit, hogy mult 

évi kiadványa: P. Hagen M. „Jézus Szive, a kegyel-
mek napja a század fordulóján" — teljesen elfogyott s 
egyúttal köszönetet mond nagys. és főt. Hehelein Ká-
roly kanonok urnák 100 korona adományáért, ft. Wol-
kenberg Alajos dr, a Társulat védőjének a kiadvány 
érdekében kifejtett fáradozásaiért, valamint összes párt-
fogóinak, jótevőinek, kik a Társulatot anyagi, avagy 
egyéb uton támogatásukban részesítették. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szeut-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya 1901. évi november 26-án, d. u. 5 
órakor Osztály-Gyűlést tart, melyre az Osztály t. tagjait 
és az érdeklődő közönséget az elnökség nevében tisz-
telettel meghívja dr Notter Antal, h. titkár. Tárgysoro-
zat: 1. Elnöki előterjesztések. 2. Fölolvasás: Dr Platz 
Bonifácz : A Fölei története. 3. Az első szakosztály elő-
adójának és másod előadójának választása. 4. A hetes 
bizottságba két tag kiküldése. 5. Uj tagok ajánlása. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 
pénteken, november 22-én, délután 5 órakor a Buda-
pesti Katholikus Kör helyiségében rendes ülést tart. 
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I R O D A L O M . 

— Megjelent és beküldetett: Pádua i s z e n t A n t a l 
Nagy Képes Naptára 1902-re, a magyar nép, különösen 
páduai szent Antal tisztelői és szent Eerencz atyánk 
harmadik rendjének tagjai számára szerkeszti és kiadja 
Buday Aladár. II. évfolyam. Budapest, Stephaneum 
nyomása. Ára 80 fillér. Minden jog fentartva. Kapható 
a szerkesztőség és kiadóhivatalban, Budapesten, VIII. 
ker. Szentkirályi-utcza 28 b. sz. alatt. 

Nagyon csinos alakú, szép és gazdag tartalmú 
naptár, akár a mindvégig épületes és tanulságos köz-
leményeket, akár a szöveget diszitő képeket tekintjük. 
A közlemények sorát Dal nyitja meg szent Antalhoz, 
melynek szövegét Rosty Kálmán irta, dallamát pedig 
Meiszner Imre szerzette. Azután következik a Bekö-
szöntő a szerkesztőtől. A további közlemények czímsze-
rint : Páduai szent Antal, költ. 3 énekben, 2 arczkép-
pel, Szent Antal kenyere, Nyolcz zsoltár szent Antal 
tiszteletére, Szent Antal magyar földön, Ave Mária 
(költ.) Szent Ferencz III. rendje, Szerafinus sz. Ferencz, 
Hódolat a Szűz anyának, A keresztút katekizmusa 
(14 képpel.) Jézus (21 képpel.) Hiszek Szentlélekben, 
A Szentlélekhez való ájtatosság, Hitvallás a Szentlé-
lekről, Pünkösd (költ.) Pünkösdi ének, Hitelemzés a 
Szentlélekről, Veni Sancte Spiritus (ének.) A Szentlé-
lek tevékenysége, A Szentlélek száll le reád (képpel.) 
A Szentlélek hét ajándékáról, (4 képpel.) Atya, Fiu, 
Szentlélek (költ.) A szeretet rózsafüzére, (képpel.) A 
Hét szentség (versben.) Bibliai mondások a hét szentség-
ről, (képpel.) Vajk keresztelése (költ. képpel.) A wilnai 
zsidóleány, A kereszténységért csodákat is művel az 
Isten, A szent keresztség hatásai (képpel.) Ritka meg-
térés, Páter Mortára, (hét képpel.) A dahomey-i bál-
ványpap, A negyven szent katona, Szamaria megté-
rése (költ.) Krisztus katonája (2 képpel.) Bérmálási 
ajándék, Sohase késő, Az ördög bérmálása és hét 
pokoli ajándéka (képpel.) Az Oltáriszentség diadala 
(képpel.) A nagy igéret (2 képpel.) A Habsburgház (2 
képpel.) A bolzanai csoda, Manning biboros konver-
ziója (képpel.) Isten igazságos, A halogasd a húsvétot ! 
A szentáldozás szocziális jelentősége (képpel.) Szük-
ségben segítség (képpel.) Panasz a püspök ellen, Szent 
József élete (költ. 3 képpel.) Hogyan vigyünk pénzt a 
másvilágra (képpel.) Miért megy a püspök kocsin, a 
barát meg gyalog ! (képpel.) A hitetlen öszvére (kép-
pel.) Katholikus nagygyűlések, Timenti Dominum (2 
képpel.) Káin és Abel (képpel.) A Pejkó három dok-
torja (képpel.) Mese négy országról (képpel.) Képeink, 
Adomák. — Szinte alig lehet végére érni a sok szép 
olvasmánynak. Azután következik a szokott naptári 
rész a vásárokról, azután újra tanulságos olvasmányok : 
A mult év krónikája (versben.) 1902. (Monolog.) Mi-
lyen idő lesz? Ki találta fel? (A különféle találmá-
nyokról.) A test ápolása és fejlesztése. Hasznos tudni-
való. Hirdetések. 

Szóval, egész kis könyvtár, mely a népet felvilá-
gosítja, neveli, nemesíti. 

Irodalmi Jelentés. 
Joly Henrik egyike napjaink legkiválóbb keresz-

tény bölcselőinek és mindenkép a modern tudomány 
színvonalán mozog. Elemez, bonczolgat, de nem jajdul 
föl hitetlenül, mivel nem találja a lelket az anyag 
rostjai között. A munka embere egészen, búvárkodá-
sában melléktekintet nem korlátozza, hanem az igazi 
tudós óvatos szerénységével adja elő kutatása eredmé-
nyeit. Sokoldalú és mindég következetes. Szaktárgya 
az összehasonlító lélektudomány, és mivel lelkiismere-
tesen vizsgálódott, apológiát irt abban a két művében, 
melyet a jelen alkalommal mutatunk be először magyar 
köntösben, magyar fordításban : a „Psychologie des grands 
hommes11-ban és a „Psychologie des Saints1-ben. 

A saját tudományának, az összehasonlító lélek-
tannak apologiáját irta meg e két dolgozatában Bru-
netiére ellenében, a ki a tudomány csődjét tán nagyobb 
elkeseredéssel, mint körültekintéssel vágta Európa sze-
mébe. Es a nagy emberek apologiáját irta meg Joly 
és a szentek apologiáját. Megvédelmezi e munkálatai-
ban a lélektan tudományos karakterét s tárgyalásaiban 
is, végső következtetéseiben is a spiritualizmus tánto-
ríthatatlan híveként jelenik meg. 

A „Psychologie des grands hommes"-ban, VA 
nagy emberek lélektanáu-ban sokféle és átható világítás-
ban mutatja be a nagy emberek közönséges és rend-
kívüli életét, kimutatja és méregeti a faj, család, az 
egyedi természetes sajátságok és a környezet hatását 
a lángészre. „Hogy valaki nagy ember lehessen, előbb 
embernek kell lennie" — mondja értekezésében és 
szét tudja választani az embert nagyságától. Az ér-
telmi képesség, jellem, képzelőerő méltánylása mellett 
a vérmérsékletről, szervezetről sem feledkezik meg, 
sőt illő tért enged mindenhol a kifejlődés jogosult el-
méletének, de gondos kézzel tisztíja meg beteges ki-
növéseitől. Az analízis szilárd alapján építi föl elmé-
letét, melynek végső következtetése: „Nagy emberre 
mindig szüksége lesz az emberiségnek ; mert minél 
gazdagabbak a közös munka elemei, annál nagyobb 
a veszély arra, hogy zavart, szakadást és összeütkö-
zést támasztanak. A lángész szerepe bizonyos időben 
hazája és kora életében olyan, mint a szervezet össze-
tételében az agy szerepe, mely mindent összeegyeztet, 
a másodrendű erőket fegyelmezi s igy mindent egy 
bizonyos czél felé vezet s mégis táplálákát a munká-
ból és az általa éltetett szervezetnek végtelen picziny 
működéséből nyeri." — Joly e gondolatait a Sorbon-
ne-ban adte elö," midőn dijon-i tanszékét elhagyva 
Caro tanárt helyettesítette. 

Másik műve a „Psychologie des Saints", VA szen-
tek lélektana" bevezető része a Lecoffre-czég kiadásá-
ban megjelenő „Les Saints" vállalatnak, a melyet ő 
szerkeszt. Gyengéd figyelmességgel darabolja szét e 
kedves munkájaban a szentek gondolat- és érzelemvi-
lágát, megismertet egész belső életükkel. A kegyelem 
és az emberi természet viszonyát mutatja be, majd 
érzéki és értelmi működésük vizsgálásán át vezet a 
emberiség e kiváló jótevőinek megértéséhez. Mindezt 
szigorú tárgyas megbirálással teszi, de végre is nem 
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tud szabadulni tárgya nagyszerűségétől és egyre job-
ban előtörő vallásos érzésével, egyházi férfiúnak is be-
csületére váló tudásával mutatja ki a szentek munkás 
életét, társadalmi jelentőségét. 

A tudós szerző azt az óhajtását fejezi ki, „bár 
sikerült volna bebizonyitania, hogy a lélektan, a mi-
lyennek ő fölfogta, bizonyításra, fejlődésre és haladásra 
képes tudomány." Mi, kik müveit fordítottuk és józan 
gondolatvilágából, adatai tanulságos halmazából, elméje 
kedves könnyedségéből és mélységéből oly örömest 
táplálkoztunk, a szerző kívánságához a magunkét is 
hozzáfűzzük : bárcsak akadna összehasonlító lélektaná-
nak minél több lelkes olvasója, odaadó tanítványa, 
hogy az ő munkássága is, a mi fáradságunk is ered-
ménynyel járjon. Ezzel a gondolattal, ezzel a kíván-
sággal adjuk a nyilvánosságra idei buzgólkodásunk 
gyümölcsét. 

És az a meggyőződésünk, hogy okos dolgot vé-
geztünk. 

A mű ára 5 korona, vászonkötésben 6 korona 
20 fillér. Külön „A nagy emberek lélektana" 3 korona, 
„A szentek lélektana" 2 korona. Növendékpapoknak a 
művet 4 koronáért, illetőleg 2 korona 60 fillérért és 1 
korona 60 fillérért adjuk. 

Budapest, 1901. október hó. 
A budapesti növendékpapság 

Magyar Egyházirodahni Iskolájának 
ez évi tagjai. 

A budapesti nörendé'.papság Magyar Egyházirodalmi 
Iskolájának kiadásában még a következő könyvek kaphatók 
mélyen leszállított áron: 

Mayr C. : Oktatásszabadság. Ara 1 korona, Rat-
zinger : Az egyházi szegényápolás története. 2 k. Ara 
4 korona. Növendékpapoknak 3 korona, Hammerstein: 
Isten létének érvei. Ara 1 korona 60 fillér. Növendék-
papoknak 1 korona. Weiss: Életbölcseség. Ara 2 korona 
40 fillér. Növendékpapoknak 2 korona. Cathrein: Szo-
czializmus. Ara 1 korona. Maiunké: A porosz-német 
kulturharcz története. 2 k. Ara 6 korona. Növendék-
papoknak 4 korona. Hammer stein : Boldogságunk az 
egyházban. Ara 3 korona. Növendépapoknak 2 korona 
40 fillér. Ez utóbbi kiadványunkban eredeti dolgozatok 
is vannak. 

Különösen fölhívjuk a közönség szives figyelmét 
kiadványaink egyik legjelesebbjére: 

Madaune: „A katholiczizmus újjászületése Angol-
országban" cz. műre. Ara 4 korona. Növendékpapoknak 
3 korona. 

Kaphatók továbbá : 
$cAö&er7-Tóthfalussy : A hitelemzés kézikönyve. 3 

köt. Ara 3 korona, Szabó Imre : Egyházi beszédek. 3 
köt. Ara 10 korona. Növendékpapoknak 8 korona. 

— Jézus és a jó gyermek. Oktató-könyv serdülő 
gyermekek számára. Az esztergomi egyházi főhatóság 
engedelmével Budapest, a Szent-István-Társulat kia-
dása. 1901. Ara szép egész vászonkötében 1 korona 
20 fillér. E kis munka olvasása közben szinte fájdal-
mas érzés fogja el az embert, miért nem volt olyan 

szerencsés, hogy e munkát gyermekkorában olvasgat-
hatta volna ? Valóban, a szép de nehéz problémának : 
aszketikus művet adni a gyermek kezébe, remek, igen 
sikerült megoldása e. mű. A szerző — a ki nevét sze-
rényen elhallgatta — alapos elméleti theologusnak mu-
tatja magát; az egyszerű oktatások nagy és mindig 
biztos tudásnak leszürődései. Azonkívül szerzőnk a 
gyakorlati theologiának, az aszkézisnek szövevényes 
utjain is teljesen tájékozott ; mindig okosan, szerencsé-
sen, biztosan vezet a józanság középutjain. S a mi őt 
aztán arra teszi hivatottá, hogy a gyermekek számára 
irjon aszketikus művet, az a gyermeki szívnek, a gyer-
mek életének, egy szóval: a gyermek pszikológiájának 
tüzetes és alapos ismerete. Egy szóval : ez a kis munka 
egy egészen kiváló theologusnak, aszkétának, pszikolo-
gusnak és pedagógusnak a műve. Szerencsés már a 
munka czimképe : a gyermek Jézus kedves és komoly 
arczkitejezéssel fordul az olvasó felé és ujjával a 
balkezében tartott tízparancsolat tábláján, jelentős 
nyomatékkal a negyedik parancsolatra mutat. Éppígy 
nagyon helyes az egyes fejezetek különben oly egy-
szerű szerkezete : először a gyermek Jézus beszél, ok-
tat, tanácsol, int, buzdít, vigasztal, lelkesít s azután 
az olvasó gyermek válaszol arra, a mit Jézus mondott 
neki; józanul, nem erőltetett, de okos hangon reflek-
tál a hallottakra. Az „enfant terrible" egy mukkanását 
sem halljuk. Ezt a kis párbeszédet legtöbbször valami 
kis történet egészíti ki, melyben a legfőbb eszme még 
egyszer konkrét alakban jelenik meg a gyermek előtt 
és egyszersmind a megszívlelésre erős nyomatékul 
szolgál. A munka tartalmilag felöleli az egész gyer-
mekkornak életszükségletét. Egy kis bevezető oktatás 
után, melyben Jézus magának a könyvnek használa-
tára nézve mond igen okos dolgokat, következik 22 
fejezetben a gyermek egész életére kiterjedő tárgyalás. 
Kezdődik a reggeli fölkeléssel és végződik a nyuga-
lomratéréssel. A nap ezen két végső határa között 
mozog az élet és annak minden egyes mozzanata, az 
ott szereplő összes személyek és az ezekkel való érint-
kezés külön-külön rövid, de azért teljes megbeszélés-
ben, eltárgyalásban részesülnek. A hol szüksé-
ges és hasznos, szerzőnk beleszövi az imádságokat 
is. Rövid, de igen szép reggeli és esti ima, a Szent-
mise alatt végezhető kétféle ájtatosság, a boldogsá-
gos Szűzhöz a legszebb egyházi imádságok és a többi 
találhatók, ugy hogy a munka imádságos könyvet is pótol. 
A szent gyónásra vonatkozó utasítások és oktatások, 
valamint az igen rövid kis gyónási tükör a legoko-
sabban szerkesztettek. Sehol semmi túlzás. Minden oly 
világos, könnyű, egyszerű, természetes. A hol a napi 
teendők az egész életnek, sőt magának az élet befe-
jezésének, a halálnak gondolatával kapcsolódnak, ott 
az oktatás már kiterjed a gyermeknek jövőjére is. A 
jókedvről, a bűnökről, a szűztisztaságról, az istenes 
gondolatokról, a halálról szóló fejezetekben Jézus a jó 
gyermeket a gyermeki élet határain túleső, de minden 
kereszténynek szükséges dolgokra oktatja. Az előadás 
könnyű, nyugodt, sehol sem affektált, világos, egyszerű. 
Sem az oktató Jézus, sem a felelgető gyermek nem 
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esik az Ízléstelen érzelgősség gyarlóságába. Kedves, 
gyermekded a liang, de azért komoly ; okos, de nem 
fontoskodó. Nemcsak ajánlani tudjuk e munkát, hanem 
minden keresztény szülőnek és különösen a nevelő-
intézetek vezetőinek a legkomolyabban szivükre köt-
jük, hogy minden gyermeknek adják kézbe ezt a mű-
vet és szoktassák őket arra, hogy gyakran, mindennap 
olvasgassák ; az intézetekben pedig fejezetenkint nyil-
vánosan fölolvastassák. Megrendelhető a Szent-lstván-
Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, VIII. ker. 
Szentkirályi-utcza 28/b. 

VEGYESEK. 
— Az Öröki mád ás templomára eddig több mint egy 

félmillió koronát gyűjtöttek össze nagylelkű buzgól-
kodók, kiknek élén Pallavicini Edéné őrgrófné és Zichy 
Nándor gróf állanak. 

— Jubileum. Katholikus irók és hirlapirók f. hó 
23-án esti 7 órakor ünneplik dr Gyürhy Ödön 25 éves 
Íróságának jubileumát énekkel, szavalattal, üdvözlő 
beszéddel a ..Kath. Kör" dísztermében és bankettel 
ugyanott az étteremben. Nincs kath. ember széles e 
hazában, ki Gyürky drnak szívesen ne gratulálna. Élje 
túl Íróságának félszázados jubileumát is ! 

— Oltványi Pál prépost „Tátrafüredi emlék" czimü 
füzetét — mint azt már október 12-iki számunkban 
említettük — a kabinetiroda értesítése szerint ö fel-
sége a királyi könyvtár részére elfogadta, most pedig 
ezért legnagyobb köszönetét tudatta a szerzővel a val-
lásügyi minister által, következő szövegű levélben : 
„Nagyságos és főt. Oltványi Pál prépostnak Szegeden. 
0 csász. és kir. apostoli felsége f. évi julius hó 22-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával nagyságodnak „Memo-
rien an Schmeks" czimű művét a legmagasabb család 
bizományi könyvtára részére legkegyelmesebben elfo-
gadni és elrendelni méltóztatott, hogy e mű fölajánlá-
sáért a legmagasabb köszönet nyilváníttassék. Miről 
nagyságodat tudomásvétel végett tisztelettel értesítem. 
Budapest, 1901. okt. 17. "Wlassics." 

— A jeruzsálemi szent sír templomában schis-
matikus szerzetesek Jeruzsálemből és környékéről ne- J 
hány hét előtt szervesett támadást intéztek a szent sír | 
katholikus őrei, a szentferencziek ellen, a melyben a 
latinok részéről 16 sebesülés történt. A schísmatikus j 
szerzetesek 100-on felül voltak. Sebesültjeink közöl a i 
párisi „Croix" értesülése szerint 3 aligha marad ! 
életben. A sebesültek közt van 1 bajor, 1 franczia, j 
5 olasz, 1 angol, 3 szyr, 1 spanyol, 2 orosz-lengyel, 
1 hollandi, 1 német. Az illető államok konzulai vették ! 
kezökbe az ügyet. Fölöttébb szomorú eset, hogy ke-
resztények közt a szent sír felett véres verekedés fej-
lődhetik ki. A támadók a schismatikusok voltak. 

— Nevezetes megtérés. Az „Agence Havas" je-
lentése szerint a belgiumi senatus és képviselőház tag-
jai közt nagy feltűnést kelt Montefiore-Lévy senator-
nak a politikai élet teréről való visszavonulása. Magya-
rázatául ez eljárásnak azt hozzák fel, hogy elhunyt 

nejének példáját követi s katholikus akar lenni. Az uj 
konvertíta Bischoffsheim zsidó bankár veje. 

— Papok értekezlete. A münchen-freisingeni fő-
megye papsága kapcsolatosan két értekezletet tartott 
e napokban. Egyik a socialis. a másik a káté-ügyi ér-
tekezlet volt. Stieglitz városi-plebániai hitszónok ..a 
káté reform"-járól szólott, bebizonyítva azt, hogy a 
káté oktatást lélektani, psychologiai módszer szerint 
kell végezni. Többen konstatálták, hogy ezt a mód-
szert falun is lehet alkalmazni. Mgre Widmann váro-
si plébános kijelentette, hogy a papi rend becsülete 
kívánja ezen módszer elveinek alkalmazását. A mün-
cheni hitoktató-egyesületben 22 uj tag lépett be. 

— A kath. legény-egyesületek gyásza. Meghalt 
Kolping, az alapító utódja, mgre Schäfer Sebestyén 
kanonok Kölnben. Halála f. hó 16-án következett be, 
mint rövid idő előtt történt szélhűdés eredménye. 
Született 1828. ápril 18-án. Aldozópappá szentelte 
Braun trieri püspök 1852-ben. Kolpingnak 1865-ben 
történt halála után 1866-ban egyetemes legény-egyesü-
leti elnökké választották meg. A kulturharcz ideje 
alatt rendkívüli tevékenységét fejtett ki. Főérdeme 
az egyleti lap és a Kolping-Naptár fentartása. A pá-
pai titkos kamarássághoz a német császár a vörös Sas-
rend keresztjét adta. Temetése most csütörtökön, f. 
hó 21-én volt a kölni minoriták templomából. 

— Svajczi Freiburgban f. hó 4-én nyitották meg 
a XIII. Leo pápa által 1901. junius 17-én megerősí-
tett Academia Gregorianát, vagyis az e néven neve-
zett liturgiái énekiskolát. A megnyitást Deruaz megyés 
püspök teljesítette. 

— Budapest legújabb templomát, az ó-budai 
„Jo Pásztor"-t mit. és ft. dr Kohl Medárd püspök ur 
nov. 21-én consecrálta. A szentelés d. e. 9 órakor kez-
dődött. Utána a püspök ur pontifikális nagy sz. misét 
mondott, ennek végeztével pedig részint a Jó Pásztor 
házával üzleti összeköttetésben álló, részint az uj tem-
plom építésénél közremunkált 6 egyént megbérmált. 
A szertartásnál segédkeztek : dr Klinda [Teofil tb. ka-
nonok, dr Andor György páp. kam., Berger Márk prim, 
szert., Kimer Károly apát esp., Kanter Károly apát-
pleb., Krizsán Mihály páp. kam. vicerector, Kurz 
Vilmos, Kirschhof er Károly, Miller József, Kada Mihály 
plébánosok, P. Wollin Alajos, P. Soős István házfő-
nökök, Dr Cileh Balázs, eist, tanár, — Meinzl Wolf-
gang, Dr Töröli Mihály kórh. lelkészek, Hantos 
Ferencz Mária-intézeti, Erdösi Károly Sacré Coeut'i 
lelkészek, — Sagmüller József, Radies Gyula káplánok. 
Hegedűs János, Hofbauer Görgy hitoktatók, Izsót Alajos 
szerkesztő, Biissay Tivadar nevelő, több növendék pap 
és a Jó Pásztor spirituálisa. Jelen voltak még a többek 
között Otto Adolf a hgnö tanácsosa, továbbá Hoffman 
Benedek szervita házfőnök, dr Bundala János, a Ce-
cilia-egylet igazgatója. Benedelz Sándor közs. biró, 
Bencze Benő dr előljáró, dr IHescher F. főorvos, 
Halász Gyula polg. isk. igazg., Bába János Margit kór-
házi felügyelő, Gábor Gyula, több más előkelőségek. 
A szentmisén az intézet növendékei teljes szabatosság-
gal cecilián mise-énekeket énekeltek. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
—, ÉVFOLYAM. 

sz. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati anion Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus 

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

Tar ta lom. Vetéreszmek és Tanulmányok. A Rituale-kérdés Magyarországon. — A sz. Benedek-rend hazánkban történt megtelepedésé-
nek kilenczszázados évfordulójára szent beszéd. - Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Az ó-budai Jó Pásztor háza és temploma.— 

Kath, Nevelés- és Tanitásügy. Az állami középiskoláknál alkalmazott hit tanárok érdekében. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 

L E O N E . 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : I)r Rajner Lajos. 

VII. 
Mindenekelőtt előre bocsátanclónak vélem, 

hogy V. Pálnak a Rituale Romannmot közzé 
tevő apostoli irata nem ok nélkül tér el épen 
rendelkező részében Y. Pius apostoli iratainak 
szövegétől. Pázmányról és püspök társairól 
eleve is feltehetjük, hogy Y. Pá l brévéjét meg-
értették. Annak hatása alatt készült és fogad-
ta tot t el egész Magyarországra kötelezőleg 
Pázmány „Rituale Strigoniense"-je. 

Legalább is különös, midőn 300 évvel ké-
sőbb élő emberek jobban akarják tudni, mi 
volt valamely pápai irat valódi értelme és 
czélja, mint ezen pápai irat megjelenésekor 
élt kortársak. Én mindig azt hallottam és a 
józan kritika szabályai azt tar t ják, bogy régi 
iratok értelme nem a 300 évvel később élt 
nemzedék felfogásához idomítandó, hanem a 
kortársak felfogásából hüvelyezendő ki. A kor 
viszonyai, az intéző körökkel való érintkezés 
a közvetlenség oly előnyét adja meg a kor-
társaknak, melylyel az utókor nem rendelke-
zik. Utóvégre is valamely irott törvényből az 

utókorra nézve kötelező szabályként csak 
annyi marad fenn, mennyi abból a gyakorlati 
életbe átment. A mit az élet nem tar to t t fenn, 
az elveszettnek, megszűntnek tekintendő. A 
gyakorlat optima legum interpres. Semmi sem 
veszélyesebb a történelemben és a régi jogi 
állapotok megbirálásánál, mint a mai szelle-
met, a mai kor felfogását bevinni akarni rég: 
elmúlt idők szellemébe és az akkori intézménye-
ket és intézkedéseket a mai kor felfogásához 
mérni. Pázmány és püspök társai minden esetre 
jobban tudhat ták mint mi, liogy tulaj donkép 
mit is akart Y. Pá l az ő ritualéja kiadásával 
elérni és mi volt az azt kihirdető brevének 
valódi értelme? 

És ezen érv annál nagyobb sulylyal esik 
a mérlegbe, minthogy Pázmány és a magyar 
püspöki karnak íelfogása mint alább látni fog-
juk, nem tért el a Magyarországon kivül levő 
püspökök felfogásától. Különben is Pázmány 
személyes egyénisége mind a tudományok,, 
mind a jó értesültség, mind a jellem dolgából 
elegendő biztosítékul szolgál e tekintetben. 

Hogy mily őszinte híve volt ő Rómának 
mennyire törekedett a pápai rendeleteknek 
érvényt szerezni, kitűnik abból, hogy a római 
breviáriumot és misekönyvet Magyarországon 
behozta *) pedig az idézett pápai iratok értei-

>) Y. ö. Synod. Nation. Tirnav. a. 1630. Stat. L 
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mében a kétszáz évet meghaladó gyakorlat 
miat t arra nem volt kötelezhető, a mint hogy 
nagynevű elődjei tényleg nem is érezték ma-
gokat arra kötelezetteknek. 

Igaz, Pázmány nem föltétlenül ve te t te 
magát alá V. Pius rendeletének, hanem avval 
a kikötéssel, ha a pápai szék a magyar szen-
tek otficiuinainak használatát engedélyezi, 
nem valószínűtlen, hogy az ez iránt folvt al-
kudozások idején a rituálé kérdése is szóba 

.jött s a pápa Pázmány ri tualéja kiadását jó-
váhagyólag tudomásul vette. Ha pedig a ritu-
álé ügye ez alkalommal szóba sem jött, ez 
csak annak szolgál bizonyságául, hogy még 
A III. Orbán pápasága alat t sem ta r to t t ák a 
római rituálét az egyes egyházakra és neve-
zetesen a magyarországiakra föltétlenül köte-
lezőnek. 

Annyit mindenesetre fel tételezhetünk Páz -
mányról, hogy az akkori jogi felfogás előtte 
nem volt ismeretlen, és a ri tuálé reform tár-
gyában ahhoz alkalmazkodott . Tar tom őt min-
denesetre annyi embernek, hogy őt úgyis mint 
tudóst, úgyis mint Magyarország első főpapját , 
úgyis mint az ellenreformatió fejét, vezetőjét, 
és legtevékenyebb előliarczosát Magyarorszá-
gon, úgyis mint a római egyház tántor í that lan 
hívét ne állítsam krit ikám Ítélőszéke elé mint 
vádlottat, hanem hivatkozzam rá mint telje-
sen megbízható tanura, mint a magyarországi 
•egyházak ez ügyre vonatkozó hagyományának 
lliordnokára. 

Őszintén szólva vallási érzületem megbor-
zad annak feltevésétől, hogy egyházunk ezen 
első rangú disze és oszlopa, a pápa akara ta 
ellenére törvénytelen és meg nem engedett 
módon szerkesztett volna a magyarországi egy-
házak számára ri tuálét és ezen törvénytelen 
rituálé kizárólagos használatát papjainak egy-
házi büntetések terhe alat t kötelességévé 
te t te volna. Pedig az 1629-iki nagyszombati 
zsinaton ezt megcselekedte. Rendelete igy 
hangzik : 

„Ea, quae ad Sacramentorum legitimam 
administrationem, sacrosque ritus spectant, in 
Rituali Strigoniensi, jussu Illustrissimi Domini 
Arehi-Episcopi, nuper edito, accurate simul ac 

ap. Péterífy, Concilia II. 308., 312. és Synod. Nation. 
Tirnav. a. 1(333. Mandatnm de Romano ritu, Péterífy, 
1. c. 323. 

distincte' cootmentinir. Quocirca parochi > omnes 
ceterique animarnm euram quoquomodo < ge-
reute», etiam reguläres, non solikm librum 
ill una habere, sed et j nx ta eins praesciiptum, 
absque ulla mutatione, adminis t ra ionem: Sa-
cramento r um peragere debeant aceteneaaitur. 

Null©> igi tur alio- libro rituali, nullis- aliis 
caeremoniis in administratione Sacrainentürum 
uta tur quisquam iin hac Diocesn.. Quodsi qui 
in hoc- deficere deprehendantur : ArckkDiaconi 
illustrissime Archii-Episcopo. vel eius- Wicario 
demain tient, u t debltis poenis, ad taliorumi etiam 
exemplum corrigii po>ssint." 2) 

És hogy ezen rendelete ne maradjon]puszta 
irott malaszt , a föespereseket még külön köte-
lezi,. hogy kánonszerö egyházláiogatásaiií alkal-
máva l arra különös gondot fcïditsanakv vájjon 
minden plébános bir tokában, van-e^ a Rituale • 
Strigoniensenek,. és hogy seni i saját i vagy e g y -
háza szegénységével vagy eaen zsinatii határom 
zat nem tudásával ne menthesse magáit annakk 
hiánya, vagy használatba nem Tâteï e miatt;, 
ingyen rendeli azt, valamint aafe eiaröl szóló» 
zsinati ha tá roza toka t kiosztani, .*)'; s©t ugyan-
azon a zsinaton nem mulaszt ja el! a plébáno-
soknak még külön is lelkekre kötaij, Biogy eggte-s 
sz. ténykedéseket, habár azok a PáS-íéle R i t a i -
leban elő nem fordulnak, ná lunk azonban a 
keresztény nép jámbor; szokásából megtartat-
nak, s azért a Rituale Strigoniemsebe felvételt 
nyertek^ elvégezni szaros kötóességökmek is-
merjék. 4) 

(Fok ta t juk ) 

Synod. Dioeceŝ  Tirna- ;̂. a. 1629.. Statuta et 
Deer. Synod, cap. I. Des Sacramçiiiiorum adníánistratione . 
I. ap. Péterffy, 1. c. m>. 

3) Synod, ead. eap. IV. de Visitaüone Ecclesîa-
mm. IV. 1. c. 257 : „Curent Archidiaooni, ut singuli 
parooM habeant Rituale Strîgoniense et huius Synodi 
Dioeeesanae Statuta ac Décréta: qui libri, jussu Illu-
strissimi Domini Arclii-Episcopi, gratis dabuntur uni-
cuique ex C api tul o Strigivniensiu. 

4) Synod, ead. cap. III. Quibus in rebus Refor-
matio efficax requiratur. N. XIV. 1. c. 255. rRitus 
quosdam Christiani populi pietas introduxit, qui, ne 
negligantur, omnes adlaborent. . . . Ritus etiam bene-
dicendi segetes . . . . aliaeque consuetae in Ecclesia 
caeremoniae orrmiïio obseryenturu. 
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A sz. IBenedek-rend hazánkban történt megtelepedé-
sének kilenczszázados évfordulójára 

Szent Beszéd. 
— Esztergomban, 1901. évi november 3-án mondotta dr 

Walter Gyula. — 
„Viseljük magunkat mint 

Isten szolgái, sok tűrésben, 
szinletlen szeretetben." 

II . Kor. VI. 4. 6. 
Aytatos lHallgatók ! 

Lélekemelő, magasztos ünnepre virradtunk. 
Örömre gyújt, hálára indít szeretett egyházunk 

és hazánk történetének egy jelentőségteljes moz-
zanata. 

Nehéz küzdelmek, súlyos megpróbáltatások vára-
koztak a kereszténységre hazánkban, midőn hódító út-
jára megindult. 

Heves, kétségbeesett volt a mérkőzés, amelyet a 
pogányság hatalmának megvédésére, uralmának fentar-
tására sz. István királyunk apostoli buzgalma ellen 
kifejtett. 

Ütött azonban utolsó órája ! 
A fenyegető viharok lecsendesedtek. Az ádáz 

ellenségeskedések komor fellegei szétoszlottak. 
Összeomlott a pogányság az az óriás alakja, a 

mely remegésben tartotta az országot és meghiúsítás-
sal fenyegette a kereszténység polgáriasitó törekvéseit. 

Kilencz százada most azon fényes győzelemnek, 
amelyet az első szent király pogány alattvalóinak hűt-
lensége felett aratott. 

Kilencz százada, hogy Koppány lázadásának sze-
rencsés leküzdése után a Pannónia nevü római község 
felett emelkedő magaslaton békés otthont létesített sz. 
István azon hőslelkü férfiak számára, „akik afejledező 
keresztény hitet hazánkban melengették" és annak 
áldásait bérczeire és síkságaira szétárasztani buzgól-
kodtak. 

Kilencz százada, hogy a szent halom ormairól 
büszkén tekintenek alá azok a tiszteletreméltó falak, 
amelyeknek érdemdús lakói tüzes lelkesedéssel, fárad-
ságot nem ismerő kitartással lengetik az üdv zászla-
ját, hogy uralmát minél szélesebb körökben bizto-
sítsák. V . 

Olthatlan hévvel küzdenek e, szent kereszt diada-
láért, mint hű és méltó fiai sz. Benedeknek, annak a 
valóban áldott férfiúnak, akit Isten végtelen bölcsesége 
és irgalma az emberi társadalom egyik legüdvösebb 
intézményének főtényezőjévé választott. 

* 

Politikai tekintetben szomorúbb, társadalmilag 
ziláltabb, vallási szempontból ridegebb, erkölcsileg 
sülyedtebb viszonyok alig uralkodtak a földtekén, mint 
a népvándorlás körüli századok folyamán. 

A barbár törzsek pusztító támadásai és azok a kí-
méletlen harczok, amelyek a nyugati birodalmakat vér-
rel és romokkal borították, nyomasztó szenvedésekkel 
sújtották a népeket. 

A teljes vallástalansággal a tudatlanság, a babona 
és erkölcstelenség homálya borult a lelkekre. 

A szellemi haladás megbénult. Az anyagi jólét 
aláhanyatlott. Meglazultak a legeszmónyibb kötelékek. 
Oly romlottság hatalmasodott el, a mely elfojtott min-
den emberi érzületet. Ragályként terjedt a gonoszság, 
amely a legaljasabb szenvedélyek zsákmányaivá tette 
a sziveket. 

A végenyészet örvényéhez jutott a társadalom. 
Feldúlt szervezetébe egyedül azon tanok önthettek uj 
életet, amelyeket a kereszténység hirdetett. 

Sokkal mélyebben hatotta azonban át a romlás 
mételye a társadalom összes rétegeit, sokkal nagyobb 
mérveket öltött a pusztulás, hogysem végzetes uralmát 
a kereszténység azonnal megakadályozhatta volna. 

Az egyedre és összeségre egyaránt kiható ma-
gasztos tanainak segélyével mindazáltal lassan bár, de 
biztosan egyengette azon csodálatot keltő átalakulás 
útjait, amelyet hatása folytán az emberiség élete, a 
társadalom képe szemeink elé tár. 

A feloszlás veszélyében forgó társadalom meg-
mentésére irányított rendkivüli munkának végrehajtá-
sához azonban rendkivüli vállalkozás kívántatott. 

A súlyos feladat sikeres megoldása csak hősies 
lemondás, önfeledett áldozatkészség, pihenést nem is-
merő munkásság és rendíthetlen kitartás mellett volt 
remélhető. 

A szellemi erő e győzhetlen fegyvereivel küzdő 
harczosokat, akik a társadalom békéjét, az emberiség 
szabadságát, az élet komolyabb irányát kivívni és 
biztosítani törekedtek, a kath. egyház szerzeteseiben ta-
láljuk. 

Mint egykor Gedeon hadserege a legkezdetlege-
sebb fegyverzettel, de annál tüzesebb bátorsággal és 
lelkesedéssel indult az izraeliták birodalmát fenyegető 
amalekiták ellen : akként szállottak síkra e hőslelkü 
férfiak is minden földi hatalom és külső befolyás nél-
kül, egyedül a hit, az önfeláldozás és felebaráti szere-
tet által vértezve, azon veszélyek ellen, amelyek a tár-
sadalom fennállását koczkáztatták. 

Távol a világ zajától, a legzordonabb magány 
csendjében, a legridegebb elhagyatottság nélkülözései 
közepett aczélozták erejöket azokra a hosszú és viszon-
tagságteljes harczokra, melyek diadalai gyanánt a ke-
reszténység tanainak elterjedését, az erkölcsök szelidü-
lósét, a tudományok fejlődését, a művészetek haladását, 
a földművelés, ipar és kereskedelem emelkedését, vi-
rágzását szemléljük. 

Nem volt a világtörténelemnek korsxaka, a mely-
ben a szerzetes rendek az emberiség fejlődésére irányító-
hatást ne gyakoroltak volna. 

Nem volt nép ós nemzet, amely önfeláldozásuk,, 
munkásságuk, lelkesedésük áldásait ne élvezte volna-

Nem volt társadalmi érdek, amelynek hű szol-
gálata által maradandó érdemeket ne szereztek volna.. 

A kolostorok lakói ásták azt a mérhetlen sírt,, 
amelybe a pogányság bölcsészeti rendszerei, megrög-
zött előítéletei, embertelen gonoszságai hantoltattak. 
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A zárdákból indultak ki a hódító szeregek, ame-
lyek a barbár népeket az Üdvözítő tanainak elfogadá-
sára birták. 

Szerzetesek voltak, akik a legválságosabb viszo-
nyok között a hit örök igazságait a tévelyek ellen 
védelmezték, az erkölcsök tisztaságát a sziv romlott-
sága ellen ótalmazták, az egyház polgáriasító hivatását 
megvalósították. 

Már az első keresztény századokban voltak szá-
mosan, akik elvonulva a világ kábító zajától, az eré-
nyek hősies gyakorlata által a tökély magasabb fokára 
ügyekeztek. 

Követve az Üdvözítő szavait, „elhagytak mindent" 
és kizárólag Isten szolgálatában, üdvük munkálásában 
töltötték napjaikat. 

Szigorú életük által tiszteletet keltettek ugyan a 
pogányság körében, de befolyásos tényezők gyanánt 
nem érvényesültek. 

A társadalom átalakításának, uj életre ébresztésé-
nek, a keresztény művelődés terjesztésének nagy mun-
káját azon szerzeteseknek köszönjük, akik búcsút véve 
a puszták rengetegeitől, kiszállottak a társadalmi élet 
harczterére és tevékeny részt kívántak legsúlyosabb 
küzdelmeiből. 

A népvándorlás romjainak eltávolításával kezdet-, 
•ték meg azt az áldásos munkásságot, a melynek Európa 
népei nyugalmukat, műveltségüket, haladásukat kö-
szönik. 

Lelkes támaszai, hű munkatársai voltak azon 
középkori nagy fejedelmeknek, akik birodalmaik fenn-
állását, alattvalóik szabadságát, népeik jólétét a keresz-
ténység tanai által ügyekeztek biztosítani. 

Kitartó küzdelmeik, eszményi buzgalmuk és tü-
relmes fáradozásuk gyümölcsei valának azok a vívmá-
nyok, amelyek a középkor századaiban a társadalmat 
a szellemi fejlődés, az anyagi haladás és erkölcsi vi-
rágzás uj ösvényeire vezették. 

Hova tévedhetett volna a társadalom, mily mé-
lyen sülyedhetett volna a romlás lejtőjén: minő elha-
gyatottságban sínylődhetett volna a tudomány és művé-
szet ; mily kezdetleges állapotban maradhatott volna a 
földművelés, az ipar és kereskedelem : nem homályo-
san sejtheti az, aki tájékozást szerzett azon kolostorok 
életéről, amelyek falai között sz. Benedek, sz. Ferencz, 
sz. Domonkos, sz. Bernárd, sz. Norbert fiai minden 
idejüket és erejüket az emberiség magasabb érdekeinek 
hozták áldozatul. 

Halhatatlan érdemeikben joggal osztoznak az új-
kor zárdái, amelyekben szal. -fez. Ferencz, istenes sz. 
János, kai. sz. József, loyolai sz, Ignácz, Don Bosco 
és mások tanítványai működnek. 

Lakói a kereszténység külső gyarapítása, a hit-
élet fejlesztése, a tudományok ápolása, az ifjúság ok-
tatása, a felebaráti szeretet gyakorlása, virágzó gazda-
sági és ipartelepek létesítése által a legműveltebb 
nemzetek tiszteletét, szeretetét, háláját biztosították 
nevüknek. 

Mint Itália földjéről indultak ki egykor azok a 
hős csapatok, amelyek vitészsége és ereje megadásra 

késztette a félvilágot : akként vonulnak ki Olaszország 
mosolygó ege alól azon hódító seregek is, amelyek 
gĵ özelmeihez a világhelyzet gyökeres átalakulása, az 
emberiségnek észben és szívben történt újjászületése 
fűződik. 

A'ezérük 480-ban, a táj szépségekben gazdag Nur-
sia, a mai Norcia falai között született. Ott rag3Togott 
fel az a csillagzat, amelynek sugarai világosságot ve-
tettek a romlás homályában kalauzt váró emberiség 
mentő ösvényeire. 

A hires római hadvezér, Sertorius szülőhelyén 
pillantotta meg az első napvilágot szent Benedek, az a 
második Józsué, aki önfeláldozó seregeit a keresztény 
igazságok bámulatos térfoglalására vezette. 

Megértvén az Ür hivó szózatát, Róma zajából és 
csábitó gyönyörei elöl a félreeső hegyek vadonába 
menekült és a subiacoi sziklabarlangba temetkezett, 
hogy a legszigorúbb életmód mellett aczélozza meg 
erejét arra a nagy munkára, amelyet a Gondviselés 
számára határozott. 

Mint a gyönge növény zárt helyen a leggondo-
sabb ápolásban részesül, mig meg nem izmosodik, 
hogy daczolhasson vészszel és viharral: akként rejtő-
zött a magányban sz. Benedek, hogy ima, böjt és le-
mondás által készüljön azokra a gondokra, fáradal-
makra és megpróbáltatásokra, amelyek rá várakoztak. 

Erényeinek illatára csakhamar betöltötte az egész 
vidéket.. Szegények és gazdagok, előkelők és alacsony 
származásúak seregesen tódultak magányának sziklái 
köré, hogy szavát hallják, tanácsát togadják, követé-
sére buzduljanak. 

Nem élvezhette azonban sokáig magánya örömeit ! 
Három év múlva tanítványai körébe kellett vonulnia. 

Először a vicovarói kolostorban, majd a subiacoi 
falak között, végül Monte Cassinóban találjuk, ahol 
nemcsak a maiglan páratlanul álló hires zárdát emelte, 
hanem megalkotta 73 fejezetben a szerzetesi intézmény 
szabályait is, azt a halhatatlan művet, a mely a ko-
lostori életnek győzhetlen szervezetet adott. 

Oly bölcseség ömlik el a szabályzaton, amely 
előkelő helyet biztosít sz. Benedek számára a legna-
gyobb törvényhozók sorában. 

Mint a művész ujjai alatt a különböző húrok 
zöngéi, oly lágyan olvadnak össze szabályzatában 
azok a követelmények, amelyeket az ész és akarat 
legellentétesebb megnyilatkozásai iránt támasztott. 

Bámulatos, mily szerencsésen állapította meg az 
okosság és egyszerűség, az alázatosság és önérzet, a 
szigor és szelídség, a szabadság és alárendeltség össz-
hangját. 

Jóllehet a magány csendjét, a visszavonult élet 
szerénységét sürgeti, nem akarta a gondtalan időtöl-
tést és a tétlen nyugalmat. 

A szemlélődést kapcsolatba hozta a cselekvéssel,* 
az imát egyesítette a munkával, az áhítat mellé a fog-
lalkozást rendelte. 

Joggal mondja Bossuet, hogy : „E szabályzat fog-
lalata az egész kereszténységnek. Kivonata a sz. atyák 
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tanításának. Tükre az evangeliumi tökéletesség taná-
csainak." 

Azok a sz. férfiak, a kik a rendalapítás terén sz. 
Benedek példája után indultak, csaknem kivétel nélkül 
szabályzatának bölcs elveire támaszkodtak. 

•Felismerték benne mindnyájan azt a titokteljes 
erőt, amely a szerzetesi intézmény lényegét, az élet-
szentséget és közhasznú munkásságot biztosítja. 

Oly magot rejtvén sz. Benedek szabályzata által 
a kereszténység talajába, amely hatalmas" fává izmoso-
dott és gazdag gyümölcsöket termett : az áldásosán töl-
tött élet boldogító tudatával hagyhatta el 543. már-
czius 21-én sikerekben gazdag küzdelmeinek szín-
helyét. 

Követői tanításuk és példájuk hatalmával moz-
gásba hozták az egész világot. 

Felvillanyozták a lelkeket. 
Meghódították a sziveket. 
Nemes tettek vágyára lobbantották a kebleket. * 

A viharok, amelyek a kath. egyház felett időn-
ként átvonultak, a szerzetes rendeket sem kímélték 
meg romboló hatalmuktól. 

Voltak mozgalmak, amelyek a kolostorok megsem-
misítésének dicsőségére vágyakoztak. 

Nem törődtek a népek sorsának intézői azokkal 
az érdemekkel, amelyeket a zárdák lakói a századok 
folyamán szereztek. Nem méltányolták azokat a szol-
gálatokat, amelyekkel az emberiség boldogságát mun-
kálták. Elzárkóztak azon varázsos hatás elől, amelyet 
erényeik által a közérzületre gyakoroltak. 

Mint azt jelenleg Francziaországban látjuk, bezár-
ták az áhítat és munka otthonait. Kiürítették a kolos-
torok csendes falait. Szétdúlták azokat a telepeket, 
amelyeken az evangeliumi tanácsok bájló virágai disz-
lettek. 

Mig azonban hontalanokká lettek az Ur válasz-
tottai hazájukban, szivesen látott vendegek gyanánt 
fogadtattak az idegenben. 

Teljesedésbe mentek rajtuk az irás szavai: „Olya-
nok vagyunk, mint a halálra váltak, és ime élünk!" 

„Megfogyva bár, de törve nem" — élnek közöt-
tünk is sz. Benedek tiszteletreméltó utódai. 

Ne legyen idő soha, mely megfosztaná egyházun-
kat és hazánkat szellemük hatásától, munkásságuk 
áldásaitól. 

Őrködjenek állandóan és hűen azon szent igazsá-
gok felett, amelyek hitet, megnyugvást, bizalmat és 
reményt öntenek a csüggeteg szivekbe. 

Lobogtassák kitartóan a tudomány fáklyáját, hogy 
ne tévesszük el soha a szellemi és anyagi haladás biz-
tos ösvényeit. 

Élesszék folyton az egyház és haza szeretetének 
lángoló hevét, hogy hűen szolgálhassuk magasztos ér-
dekeit. 

Aczélozzák buzgón gyönge akaratunkat, hogy ne 
hajthassanak uralmuk alá az emberi természet gyarló-
ságai. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
B u d a p e s t , nov. 22. Az ó-budai Jó Pásztor háza és 

temploma. — 

Özvegy San Mareo herczegnő, született nagyszent-
miklósi Nákó Mileva az 1889-ik évben azt az óhajtá-
sát közölte az akkori budapesti esperessel, Csclka 
Nándor, ó-budai plébánossal, — a későbbi püspökkel, 
miszerint ő hazánk fővárosában az erkölcsileg elbukott, 
vagy az elbukás veszedelmében forgó nők megmentése 
végett a Jó Pásztorról nevezett női kongregáczió veze-
tése alatt menedékházat kiván létesíteni. 

Magasztos terve megvalósíthatására az esperes 
támogatását kérte. 

Az esperes a nemesen gondolkozó urnő figyelmét 
az akkori újlaki, a mostani ó-budai plébánosra, Kirsch-
hofer Károlyra irányította, mint olyanra, aki a feleba-
ráti szeretetből fakadó tervét, általán ismert lelkes 
buzgóságával, körültekintő okosságával, kitartó és áll-
hatatos, szilárd erélyességével bizonynyal fel fogja ka-
rolni és végre is fogja hajtani. 

A nemes urnő, megfogadva az esperes tanácsát 
csakugyan az újlaki plébánoshoz fordult, Kirschhofer 
Károlyhoz. 

Az újlaki plébános kezébe is vette az ügyet és 
addig nem is nyugodott, mig azt meg nem valósította. 

Mindenekelőtt a Jó Pásztor intézményének meg-
felelő területet keresett és talált is a szomszédos, 
ó-budai plébánia területén. 

Cselka Nándor az 1889-ik év végén pozsonyi ka-
nonokká lett kinevezve. Utódjává a főváros Kirsch-
hofer Károlyt választotta. 

Kirschhofer K. most már, mint ó-budai plébá-
nos, teljes buzgóságával látott a Jó Pásztor házának 
mielőbb való felépítéséhez. 

Sokat járt, kelt, fáradt, mig a kiszemelt 5 hold 
területet — 6 parczella szántóföldet, a bécsi ut és szőlő-
utcza között, megvehette, a herczegnő nevére kebelez-
tethette, rajta a Jó Pásztor házát felépíttethette, abba 
1892. julius 31-én, Loyola sz. Ignácz napján az An-
gersből érkezett G Jó Pásztori szerzetesnőt bevezet-
hette és a házat annak kápolnájával együtt megszen-
telhette. 

A ház eredetileg csak 30 személyre volt tervezve. 
Manap csupán a szerzetesnők száma a 30-at 

meghaladja ; a vezetésök alatt álló nők száma pedig 
átlag 130—140 között váltakozik. 

A 30 személy számára épült ház, lakóinak foly-
tonos szaporodása következtében, természetesen folyto-
nos bővítésre is szorult. 

Bővült is az, folyton-folyvást. 
A létszám szaporodása és ennek megfelelően a 

ház bővítése és átalakítása a házikápolnára is kihatott. 
Időről-időre más és más, tágasabb és tágasabb 

helyiséget rendeztek be kápolnának. 
Az elmúlt 1900. évben végre a nemes herczegnő 

a házfőnöknőjének ismételt kérései folytán magát a 
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Jó Pásztor kongregáczió szellemének és kívánalmainak 
megfelelő templom építésére határozta el. 

Elkészíttette a templom tervét, és megnyervén rá 
az egyházi valamint a világi hatóságok helybenhagyá-
sát : a templom felépítésével Hofhauser Elek építő-
mestert bízta meg. 

A templom alapjainak ásásához a zord és hosz-
szas tél miatt csak az 1901. év márczius elején fog-
hattak. 

A templom alapfalait április 24-én, a Jó Pásztor 
kongregáczió alapítónője tiszteletreméltó — venerabi-
lis — Pelletier Eufrázia anya halálának 33-ik évfor-
dulóján, mélt. s főt. dr Kohl Medárd püspök úr meg-
szentelte és azokba az alapkövet ünnepélyesen elhe-
lyezte. 

Űrnapjára, junius 6-ára, a templom már tető alatt 
állott. 

Junius 27-én, sz. László-napján Kirschhofer Ká-
roly a templom keresztjeit áldotta meg. 

Két kereszt ékesíti a templomot. Egy — kőből a 
főkapu fölött ; — egy : vasból a templom közepén, a 
szentély fölött. 

Október 13-án, Nagyasszonyunk ünnepén mélt. és 
főt. dr Kohl Medárd püspök úr a templomnak két ha-
rangját szentelte fel. 

November 21-én végre, Boldogasszony felajánlásának, 
a szerzetesnők fogadalmai megújításának napján pedig 
ugyancsak dr Kohl Medárd püspök úr fényes papi 
segédlettel és nagyszámú előkelő közönség jelenlétében 
magát a templomot is konszekrálta. 

A templom román stílű ; egy hajós, de kettős 
templom. 

Kettős templom ; amennyiben szentélye és kettős 
mensáju oltára a templom közepén van és a templo-
mot belső és külső templomra osztja. 

A belső templomot a szentélytől magas rács zárja 
el. Ez a Növendékek helye. Fölötte a Magdolnák kar-
zata áll. 

A külső templom a külső híveké. Kisebb vasrács 
választja el a szentélytől. 

A szentélytől oldalt a szerzetesnők .orcdoriuma van — 
szintén rácscsal elzárva. 

Ezzel az oratoriummal szemben levő helyiség a 
sekrestye és a növendékek gyónó szobája. 

A külső templomban áll a szószék ; a belső tem-
plomban, valamint a Magdolnák karzatán és a szerze-
tesnök oratóriumában szent szobrok és keresztúti ké-
pek láthatók. 

A belső templom hossza 12-50 méter, szélessége 
8-90 mét., területe: 111-20 • m. 

A külső templom hossza 10'60 méter, szélessége : 
10-40 méter területe: 110-24 • m. 

A szentély hossza 6 méter, szélessége 10-40 m. 
területe : 62*40 Q méter. 

A templom magassága 12—13 méter. 
A külső-templom főbejárata a Szőlő-uteza felől nyílik. 

Fölötte kivül, gyönyörű mozaik kép: Jézust a jó pász-

tort ábrázolja, mellén szent szivével, körülötte bárá-
nyokkal. 

A falak fehérek — köszinúek, — a falak alja egy 
méter magasságban kivül valódi, belül műkővel van 
burkolva. 

Ablakai — színesek ; de eléggé világosak. 
A szentély oldalfalának ablakán az alapító her-

czegnő ezimere látható ezzel az írással : 
Ecclesiani haue fieri curavit et sanctissinio cordi 

Domini uostri Jesu Christi Boui Pastoris pie dedica-
vit Priucipissa vidua de San Marco, nata Nákó Mileva 
de Nagyszentmiklós. Anno Domini 1901. 

* 
* * 

Jézus, a Jó Pásztor szentséges Szivének van az 
uj templom felajánlva. 

Oltárában sz. Béla és sz. Tamás püspökök és vér-
tanuk ereklyéi nyugosznak. 

Sz. Béla püspök vértanú, hazánknak egyik védő-
szentje. 

Emlékét a magyar hivek április 23-án, az eszter-
gomi főegyházmegye pedig mint egyházmegyei védő-
szentjét — húsvét után II. vasárnapon ünnepeli. 

Am húsvét után II. vasárnap a Jó Pásztor va-
sárnapja is. 

íme, e kettő a Jó Pásztor és a magyar védőszent 
ünnepe egy napra esik, mintegy annak a jeléül, hogy 
a „Jó Pásztor" a magyar nemzettel egybe forr. 

Magyar védőszentnek sz. Adalbertnek nyolezada 
alatt és magyar hazánk egy másik védőszentjének, sz. 
Györgynek napján tétetett le a Jó Pásztor alapköve. 

Magyar védőszentnek, sz. László királyunknak, az 
első keresztes hadjárat választott vezérének napján 
ékesittetett fel a templom a szent kereszttel. 

Magyar ünnepen, hazánk Nagyasszonyának ün-
nepén szenteltettek fel és szólaltak meg a Jó Pásztor 
harangjai, amelyek egyike (az „Ur Angyaláu-ra szólító 
nagyobb harang) Nagyasszonyunk képével is ékeskedik. 

A szent beszédek és az istenitisztelet nyelve is 
magyar lesz székes fővárosunknak eme legújabb tem-
plomában. 

KATH. NEVELÉS- és TANJTÁSÜGY. 
Az állami középiskoláknál alkalmazott hittanárok 

érdekében. 
Az állami középiskoláknál alkalmazott hittanárok 

anyagi helyzete épenséggel nem irigylendő helyzet. 
Sok szóbeszéd volt már arról, hogy ezen tarthatatlan 
és sértő állapoton változtatni kell. Ugy a nagyméltó-
ságú püspöki kar, valamint a minister is ezen helyzet 
méltánytalanságát tudja és belátja, de segítve még sin-
csen. Az állami középiskolák hittanárai helyzetüket az 
országos hittanári gyűlésen nyíltan előadták és fen-
hangon kértek segítséget, de hiába ! Ha történt valami 
azóta, az csakis olyan, mi még az állami intézetek hitta-
nárai liözött is bántó különbséget idézett elő. Tan ugyanis 
9 állami középiskolánál kinevezett rendes hittanár : de 
nagyon csalódik az, a ki azt hiszi, hogy ugyanazon 
alapra kinevezett hittanárok egyenlő fizetési fokozatra 
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vannak kinevezve. Három a IX. 2-ra és hat a X. 3-ra 
van kinevezve. Miért e különbség? 

Miután érdekünkben eddig mi sem történt, és ha 
hallgatunk, sorunkon javítva nem lesz, azért a követ-
kező indítványt vagyok bátor intézni : álljanak össze az 
áltami intézetek hittanárai és egy deputáczióban nyújtsanak 
be kérvényt a vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz anyagi 
helyzetük megjavitása érdekében. 

Bízzanak meg valakit ezen kérvény, illetve me-
morandum elkészítésével, melyben a következőket ké-
rik a ministertől : 

1. A benyújtandó memorandumot, illetve kérvényt ter-
jeszsze be a minister a vaVás és tanulmányi alapokra ellen-
őrző bizottsághoz, mely 1902. év elején ülésezik. 

2. Szüntesse meg a minister azon megkülömböztetést, 
mely a már eddig a vallásalapra kinevezett hittanárok kö-
zött van, sorozza valamennyit a IX. fok. 2. osztályába. 

3. A kinevezendő hittanárokat a többi rendes tanárok-
kal egyenlő fizetési fokozatba nevezze ki. 

4 A hol a vallástanár a szükséges képesítés hijjával 
van, vagy nem tölti be a rendes heti 16 órát, mint helyet-
tes tanár alkalmaztassék és minden egyes intézetnél külön-
külön az óraszámnak megfelelő arányos és méltányos és 
igazságos fizetésben részesítse. 

Ezen memorandum január hó második felében 
volna átnyújtandó, mely alkalommal kívánatos, hogy a 
hittanárok minél nagyobb számban jelenjenek meg a 
minister előtt. 

Ha ezen memorandum elkészítésére csekélysége-
met elfogadják, ugy azt készséggel fölajánlom, ha ez 
kartársaim nézetével találkozik, ugy kérem szíveskedje-
nek erről minél előbb engemet értesíteni, illetve meg-
bízni és nagybecsű tanácsaikkal, érveikkel a memoran-
dum elkészítésében támogatni. 

Az igy elkészült memorandumot hozzászólás vé-
gett megküldeném kartársaimnak és hozzászólásuk 
után készülne el a végleges szövegezés, mely aláírat-
nék és a meghatározandó napon benyujtatnék. 

„Kérjetek és adatik nektek." „Zörgessetek és 
nyittatik nektek." 

Zombor, 1901. nov. 18. 
Buday G erő, 

főgymn. hittanár. 

I R O D A L O M . 

— „Verba vitae aeternae." Ex quatuor Evangeliis 
depromta atque in argumenta quotidianae meditationis 
digesta a P. Jacobo Illsung S. J. Editio nova, emendata 
et aucta curante P. Rudolpho Handmann, eiusdem 
Socictatis. Tomus I. Ratisbonae, 1901. Institutum libra-
rium pridem G. J. Manz. 

Örvendetes meglepetésben részesítette P. Hand-
mann jézustársasági atya a lelki élet embereit, midőn 
többek óhajának engedve, újból kiadta Regensburgban 
a XVII. század egyik kedvelt jezsuita egyházi Írójának, 
P. Illsung Jakabnak elmélkedéseit. 

Illsung hitbuzgalmi író volt. 1632. év julius 21-én 
Tirolban született az Innsbruck közelében levő regé-
nyes fekvésű Hall-ban. Tizennyolcz éves korában szive 

sugallatát követve, Jézus társaságába lépett. Tanul-
mányai végeztével szülővárosában a grammatika és a 
humaniórák tanításával bízták meg elöljárói. Innét mi-
hamar Ingolstadtba, majd meg Augsburgba került mint 
a philosophia és theologia tanára. E minőségben kilencz 
éven át működött. Később az Isar melletti Landshutba, 
Landshutból ismét Hall-ba helyezték mint kollégiumi 
rektort, végül pedig a dillingeni egyetemnek lett kan-
czellárja. Munkás életét Ingolstadtban fejezte be 1695. 
szeptember 11-én 63 éves korában. 

íme ez dióhéjba szorított életleirása. Ez a száraz 
keret, melybe beleilleszkedik az az ötödfél évtized, me-
lyet e fényes tehetségű, emelkedett gondolkozású fér-
fiú Isten dicsőségének s a halhatatlan lelkek örök 
üdvösségének előmozdításán fáradozva, mint pap, tanár 
és író befutott. 

Több könyvet irt. Legjobban megkedvelték kor-
társai a „Verba vitae aeternae" czimű meditatio gyűj-
teményét, mely két kötetre osztva először 1687-ben 
Ingolstadtban látott napvilágot, Grass Tamás akadé-
miai nyomdájában. Mennyire kapós volt e könyv, meg-
győzően igazolja azon körülmény, hogy első kiadása 
még az évben az utolsó példányig elfogyott, ugy, 
hogy a következő évben már új kiadást kellett a szer-
zőnek rendeznie. 

Az első kötet Advent első vasárnapjától Űrnap 
nyolczadáig terjedő időközre szól s 216 három-három 
pontra osztott elmélkedést foglal magában, bő válasz-
tást engedve az olvasó ízlésének s kedélyhangula-
tának. 

A második kötet, mely a kiadó Ígérete szerint 
alkalmasint még ez év végén meg fog jelenni, Űrnap 
oktávájától Advent első vasárnapjáig terjed s Udvözi-
tönknek azon kiváló tetteit és mondásait veszi fel chro-
nologikus rendben vezérfonalul, melyeket három évi 
nyilvános tanítói működéséről a négy evangélista fel-
jegyzett. 

A szép emlékű szerzőnek elmélkedései kiadásakor 
az a czél lebegett szemei előtt, hogy oly ételt nyújt-
son a jámbor elmélkedőnek, mely őt az örök életre 
táplálja. Ha ugyanis lankadt testünk megkívánja az 
anyagi ételt, hogy vidám és munkára képes lehessen, 
mennyivef inkább követelheti meg az élet küzdelmeiben 
elfáradt halhatatlan lélek a maga mennyei táplálékát, 
mely nem egyéb, mint Isten igéje. 

Ami nyelvezetét illeti, nélkülöz minden czikor-
nyát, minden sallangot. Nem csapong, nem szárnyal 
magasan. Nem is illenék tárgyához! Maga mondja: 
„Piacúit autem in scribendis sacris hisce commenta-
tionibus humili stylo incedere, et Evangelicam potius 
simplicitatem aemulari, quam Romano nitori anxie in-
sistere ; memineram enim, me animae, non auribus 
pabulum apponere !" Tárgyalási modora keresetlen 
és nyugodt, a mint a jezsuitáktól ezt már megszoktuk. 
Rendelkezésére álló széleskörű ismereteit játszi köny-
nyedséggel érvényesíti. Mesteri tolla igazán bizalmat 
keltő őszinteséggel tárja elénk rendíthetetlen meggyőző-
dését, törhetetlen hitét. Ha készséges szívvel s odaadó 
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elmével olvassuk, sorai közt szüntelen hallani véljük 
hivő szózatát : Gustate et videte, quam suavis sit Do-
minus ! 

Kimondhatatlan hasznot meríthet belőle mindenki, 
de különösen ajánljuk szemináriumi lelkiigazgatóknak, 
nemkülönben a lelkészkedő papságnak, mely alkalmas 
segédkönyvre tehet benne szert sz. beszédek készí-
tésére. 

Kár, hogy a kiadó a gyakrabban előforduló sajtó-
hibákat revideálás alkalmával nem küszöbölte ki. 

Az első kötet bolti ára fűzve 4 márka 50 fillér. 
A második köteté körülbelül 4 márka lesz. N. N. 

VEGYESEK. 

— Kómából jött tudósítás szerint a szent atya 
egészsége tartós. A szent gyónás ellen szórt német-
országi rágalmak ellen tüntető német katholikus nők 
hódolatát nagy örömmel fogadta s a küldöttségnek 
adott audienczián kijelentette, hogy pápaságának ne-
gyedszázados jubileumára ezt a hódolatot tekinti leg-
szebb és legkedvesebb adománynak. Kérte e hódolat-
ban részvevőket, hogy gyakran végezzenek, és pedig 
Mária-ünnepeken, szent áldozást — az ő szándékára. 

— A nagyérdemű magyar kegyest anítórend 
1901/2-re szóló Névtarát mély tisztelettel vettük. A főt. 
Magyar Gábor rendfőnök vezetése alatt álló népes 
rendnek 26 házban 397 tagja van. A rendi házak közt 
legnépesebbek a budapesti 58, a kolozsvári 45, a kecs-
keméti 43, a váczi 42 taggal. Itt, e négy rendi házban 
vannak ugyanis elhelyezve a rend novicziusai és más 
növendékei. A rendi áldozópapok száma 263, kik kö-
zött kettő gyémántmisés és hat aranymisés. A rend 
tagjai közöl 9 a rend szellemi és anyagi ügyeinek köz-
ponti vezetésével foglalkozik, a tanítás terén 236 rend-
tag működik. A gymnasiumokban működő rendtagok 
közöl 166 rendes, 57 helyettes tanár. A rend gondo-
zása alatt levő tanulóifjúság száma 8918, vagyis 144-el 
több, mint a tavalyi iskolai évben. A magyar ifjúság 
nevelésében nagy hatalmú rendet bőséges malasztjával 
segítse meg az Isten ! 

— Az ilj püspökök a főrendiházban. A főrendi-
ház 1901. évi november hó 20-án tartott ülésében az 
igazoló bizottság jelentése alapján dr István Vilmos 
szombathelyi, dr Városy Gyula székesfej érvári s dr Szé-
chényi Miklós gróf győri püspök urak nevét a főrendek 
jegyzékébe pótlólag beiktatta. 

— Fajorországban a katholikus közélet és iroda-
lom egy oszlopos embere dőlt ki a sorból Jörg Ed-
mund személyében, a ki a hírneves „Hist. polit. Blät-
teret az alapító Görres szellemében 1852 óta szerkesz-
tette, a politikai életben vezető szerepet játszott s több 
maradandó becsű munkával gazdagította a német kath 
irodalmat. E fajta munkái közöl legnagyobb az, me-
lyet a protestantizmus történetéről irt Németországban. 

— Uj segédpüspök Nagyváradon. Istenben bol-
dogult Nogált János halála óta nem volt a nagyváradi 
lat. szert, egyházmegyének, illetve Schlauch bibornok ő 
eminencziájának segédpüspöke. A bibornok ur ugyan 
— hála Istennek! — teljes egészségnek örvend, csak 
ősz haja árulja el korát, de már csak magas méltósá-
gára való tekintettel is szüksége van segédre, ki a püs-
pöki functiók végzésében helyettesítse őt. Választása 
káptalanának kiváló tagjára, Badnay Farkas pápai prae-
látusra esett, kit-a pápa ő szentsége a bibornok ur 
előterjesztésére püspökké nevezett ki. — Az uj segéd-
püspök harmincz éves papi pályájának javarészét az 
egyházmegyei hivatalban töltötte. Mint volt püspöki 
titkár és irodaigazgató, ismeri az egyházmegyei kor-
mányzatnak minden ágát. 1872—1889-ig az egyházme-
gyének úgyszólván minden ügye az ő kezén ment ke-
resztül s azóta is minden fontosabb egyházmegyei 
dologban kikérték az ő véleményét vagy tanácsát. 
Tudása és tapasztalata egyaránt képesítik öt arra, 
hogy mint segédpüspök becses szolgálatokat tegyen a 
bibornoknak és az egyházmegyének. 

— Papok hüségfogadása. Richard bibornok pá-
risi érsek, alighogy Rómából hazaérkezett, azonnal 
nevezetes aktust végzett. A sulpiciánusok párisi anya-
házában a B. Szűz bemutatásának ünnepén fogadta a 
sulpiciánusok évenkint ezen a napon megujíttatni szo-
kott engedelmességi fogadalmát. Allocutiójában meg-
említette a bíboros érsek, hogy ebben a legújabb, már 
4-ik limimum visitatiójában négyszer fogadta a pápa, 
ki bizalommal tekint Francziaország jövőjébe. 

— Nyugdíjazott katholikus tanférflu. Az irodalmi 
munkásságáról országszerte jól ismert Schulz Imre, volt 
pécsi tanítóképző intézeti tanár, ki megrongált egész-
ségére való tekintettel ez év közepén hosszabb szabad-
ságot kapott, most deczember hó 1-től kezdve nyug-
díjaztatott. A nyugdíjazott tanár Kőszegen telepedett le. 

— Az osztrák püspöki kar együttes főpásztori 
levele szent Lipót hitvalló, Ausztria védő szentjének 
napján, nov. 15-én kelt. Apostoli lelkekből fakadt ha-
talmas szózat. 

— Mire jó a „Los von Rom" nevü németországi 
mozgalom, rögtön kitűnik, ha elolvassuk a kővetkező 
német protestáns nyilatkozatot : „Der Protestantismus 
ist die Nationalreligion des deutschen Volkes". Sem 
német eredetét, sem német jellegét tehát nem lehet 
eltagadni a protestantizmusnak. Ilyen vallás, vájjon 
lehet-e valaha — „magyar" nemzeti vallás? Soha. 
Csak egy esetben, ha a német vallás beolvasztotta a 
magyarságot a németségbe. De akkor már a magyar 
nem lesz magyar, s a nemzet szelleme nem lesz szent 
István öröksége, hanem a hohenzollerni Vilmosok all-
deutsch dominiuma. 

— Sajtóliibaigazitás. A 336. lap. 1. hasábjának utolján igy 
kell olvasni : quoad caeteras pro internis negative, quoad extemas 
recurrant in singulis casibus, exceptis apostatarum fliabus. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

L E O N E . 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Rajner Lajos. 

(Fol) tatás.) 

De nemcsak sa já t papja i t köte lez te Páz-
mány az ál tala k iado t t Ri tua le Str igoniense 
e l fogadására és haszná la tá ra , hanem érseki és 
primási jogha tósága a lapján Magyarország-
összes püspökeit , apát ja i t , prépost ja i t , egyszó-
val mindenkit , a ki közve te t t vagy közvet len 
a la t tvalója az esztergomi főszékesegyháznak, 
1625. évi julius hó 26-án kel t és „Reverenclis-
simis, Venerabiiibus, Honorabi l ibus in Christo 
f ra t r ibus sincere dilectis, Episcopis, Abbat ibus , 
Praeposit is , Archi-Diaconis, Canonicis, Parochis , 
Sacellanis, et quarumvis Eccles iarum Rectori-
bus, Metropol i tanae Ecclesiae Nost rae Strigoni-
ensi media te vel immedia te subjectis" czim-
zett, r i tualéja élére nyomta to t t körlevelében 
ezeket rendelvén : „Yos igitur, F ra t r e s dilectis-
simi, pa te rne in Domino h ort amur, a tque etiam 
in Virtute sanctae Obedientiae. mandamus, ut isto 
recens excuso Agendorum libro in Administration 
Sacramentorum utamini: neque quisquam alios 
excogïtare vel sequi p raesumat ritus, sed intra 
Cancellos Caerimoniarum hic positos, omnes se 

cont ineant . In reliquis e t iam ritibus, q u a n t u m 
loci ac temporis commodi tas pat ie tur , omnia 
et singula ex huius Rituál is praescr ipto pera-
gen tes Metropol i tanae huic Ecclesiae t a m q u a m 
mat r i vos conformare s tudeat is ." 

Magyarország püspökei P á z m á n y ezen 
rendelkezését jogosnak, tö rvényesnek és m a -
gokra köte lezőknek ismerék el és egyházme-
gyei zs inata ikon a n n a k érvényt szerezének. 

Valamennyi egyház zsinatai t fel nem sorol-
ha t juk , mer t ügyira ta ik vagy elvesztek, v a g y 
legalább eddig nyi lvánosságra nem j u t o t t a k . 
Néhánya t mégis idézhetünk, még pedig nem-
csak az esztergomi, hanem a kalocsai érseki 
t a r tománybó l is. 

Lósi Imre egri püspök 1685-ben J á s z o n 
t a r t o t t egyházmegyei zs ina tán az esz tergomi 
r i tuá lé t teszi kötelezővé az egri egyházmegye 
részére, rendelvén : „In sac ramen to rum quoque 
adminis t ra t ione non alio rituali, quam Strigo-
niensi quemquam ut i permit t imus, memo re s 
huiusmodi decreti Concilii Tr ident in i : „Si quis 
dixerit receptos et approba tes Ecclesiae Ca tho-
licae r i tus etc. *) Ki kell i t t emelnünk, hogy a 
zsinati ha t á roza t nemcsak előirj a a Ri tuale 
Str igeniense haszná la tá t , hanem egyút ta l eltil t , 
kizár minden más r i tuálé t az egri egyliázme-

') Synod. Dioec. Agrien. a. 1035. Statuta et Dé-
créta Synodi. Cap. I. 5. II. Péterffy 1. c. 339. 
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gye területéről . Különös súlyt és érdekességet 
kölcsönöz továbbá ezen ha t á roza tnak a t r ident i 
zsinat ismert kánon já ra való hivatkozás. Mi 
t á rgyunkka l annyiban függ szorosabban össze, 
hogy felderíti és okmányi lag bizonyít j a a na-
lünk el ter jedt jogi felfogást, mely szerint a 
magyarországi püspökök Y. Pál-féle r i tuálé meg-
jelenésével és annak élére n y o m t a t o t t „Aposto-
licae Sedi" kezdetű breve azon kijelentésével, 
hogy az m a g á b a n foglal ja „receptos et appro-
ba t e s Catholicae Ecclesiae r i tus suo ordine 
digestos," nem tek in te t ték sem kimer í te t tnek 
a katholikus egyház va lamennyi törvényesen 
fennál lo t t szer tar tása inak összeségét, sem külö-
nösen nem tek in te t ték elévültnek a mi magyar-
országi szer ta r tása inknak a t r ident i zsinat em-
l í te t t kánon jáva l való megerősí tését és ennek 
fo ly tán törvényes erejét. 

A kalocsai érseki t a r t o m á n y részéről idéz-
zük B. Mikulich Sándor Ignácz zágrábi püs-
pököt, ki az 1690-ben t a r t o t t első zágrábi 
egyházmegyei zsinat a lka lmával szintén az 
esztergomi szerkönyv szemi t rendeli a szent-
ségeket kiszolgáltatni , mindaddig, mig a 
zágrábbi a saj tó alól kikerül. Szavai tárgyun-
k a t illetőleg sok tanulságot t a r t a lmaznak s 
azé r t azoka t szórói-szóra ide i k t a t j u k : „Ideo, 
u t uniformités in eorum (sc. sacramentorum) 
administrat ione servetur, omnes Bituali Strigo-
onensi (donec Zagrabiensis typis edatur) nten-
iur ; i ta et sacramental ia , ac alia omnia caere-
monial ia j u x t a r i tum Ecclesiae R o m a n a e pera-
gent , sublatis quibuscunque aliis adscititiis 
«caeremoniis : salvis interea omnibus rit ibus et 
caeremoniis Cathedral is Ecclesiae nostrae, in 
qua etiam, deticiente propria rubrica, j u x t a 
rubricas Romanas s ta tu i tur progrediendum". 2) 
B. Mikulich az esztergomi szerkönyvet hozza 
be egyházmegyéje terü le tén és midőn a sze-
r int rendeli úgy a szentségeket mint a szen-
te lményeket kiszolgáltatni, azon fe l fogásának 
ad kifejezést, hogy a ki az esztergomi szer-
könyvvel él, az a római egyház r í tusát követi. 
F e n n t a r t j a mégis a zágrábi székesegyház kü-
lönleges szer tar tásai t és az esztergomi szer-
könyv római rubricái szerint rendeli végezni 
•a zágrábi székesegyházban mindazon szent 
ténykedéseket , melyekre az külön rí tussal 
nem bir. 

2) Synod. Zagrab. a. 1690. Constitutiones cap. Y. 
ap. Péterify, 1. ,c. 406. 

B. Mikulich ezen rendelkezését tel jesen 
megegyezőnek ta lá l juk Y. P á l intézkedésével. 
Y. P á l pápa egy könyvbe összegyűj te t te a 
római egyház szer tar tásai t . Ezen könyvről ki 
je len te t te , hogy az a „receptos et adproba tos 
Ecclesiae Cathol icae r i tus" ta r ta lmazza , me-
lyek a t r ident i zsinat szerint a szent tényke-
déseknél a lka lmazandók és melyeket az egy-
házak egyes le lkipásztorainak megvál toz ta tn i 
nem szabad. Aján l ja a p á p a ezen r í tusokat és 
a könyvet , melyben azok foglal ta tnak, a nélkül, 
hogy az egyes egyházak különleges, régi, elfo-
g a d o t t és helyeseknek ta lá l t szer tar tása inak 
törvényességét bármikép is érintené. B. Miku-
lich is a római rubr icákhoz való alkalmazko-
dás t csak azon esetekre l á t j a kötelezőnek, 
melyekre az egyes egyházak sa já t régi adpro-
bá l t r í tusokkal nem birnak. Előír ja az eszter-
gomi r i tuálét , mer t az ő megítélése szerint 
ezen r i tuálé ug}T van szerkesztve, hogy abban 
az Y. P á l ál tal szándékolt r i tuale-reform végre 
van ha j tva ; mer t az a mellett , hogy a 
keresz ténység behoza ta la óta Magyarországon 
mindig érvényben volt szer ta r tásoka t régi érin-
te t lenségükben t a r t a lmazza , mind az meg van 
benne, amivel a Ri tuale R o m a n u m bővelkedik. 
Csak az hiányzik belőle, mi a zágrábi egyház 
különleges joga s azér t B. Mikulich fentar tás-
sal él és szükségesnek véli — nem a Rituale 
R o m a n u m behozata lá t , hanem a Rituale Zagra-
biense kiadását . (Folytatjuk.) 

Veszprém ünnepéből. 
November 19-én ragyogó szép őszi reggelre vir-

radt szent István király családi városa, az ős Yeszprém. 
Erzsébet királyné szobrát készültek leleplezni. S lelep-
lezték fényes ünnepséggel. Három szónok beszélt. 
Ováry Ferencz dr országgyűlési képviselő mondotta az 
emlékbeszédet, Rédey Gyula dr apátkanonok ragyogó 
ékesszólással vezette be a királyi szoboremelés alkal-
mából kelt ünnepi indítványait, végül Horánszky Lajos, 
Yeszprém uj orsz. képviselője tartotta a leleplező 
ünnepi beszédet. 

Mi az ünnepségek széles keretéből kivesszük s a 
„Religio" t. olvasóinak bemutatjuk Rédey Gyula dr 
apát-kanonok beszédét, a mint következik: 

Mélyen tisztelt díszközgyűlés ! 
Igen tisztelt hölgyeim és uraim ! 

Ha végig tekintek az önök díszes ünneplő sorain, 
lehetetlen, hogy eszembe ne jusson az a költői szép-
ségében elragadó legenda, mely a mai nap szentjének 
életéből mindnyájunk előtt ismeretes. Szent Erzsébet 
asszonynak, ki mint az Árpádok dicső sarja, mint 
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András magyar király leánya, őseink rabló háborúinak 
véres nyomait Németországban jótékony kezének áldá-
saival első törölte ki a lelkekből, életéből maradt fenn 
azon legenda, hogy midőn Teutoniában a nép nagy 
Ínséggel küzködnék, férje távollétét felhasználva, házá-
nak egész gabonáját és élelmi készletét maga osztotta 
ki az éhínséggel küzködő nyomorult nép között ; — s 
egy ily alamizsna-osztáskor férjétől meglepetve, midőn 
az a szentnek kezében levő kosárról leemelé a ráborí-
tott leplet, a kosárból friss, harmatos rózsák mosolyog-
tak feléje. Eddig a legenda. De a fejedelmi szent asz-
szonynak élettörténetéből tudjuk egész hitelesen azt, 
hogy mint igazi anyja népének, egész élete egy lanka-
datlan, áldozatkész jótékonyság volt. Az ő esdő szava 
megnyitá a börtönök ajtaját s visszaadá a foglyoknak 
szabadságát, a sebekkel borított nyomorultak pedig 
legodaadóbb ápolót találtak benne. Szóval, a mint a 
„Szentek életének könyvében" olvassuk, mindenkinek 
mindenévé levén, naponkint a jótékonyság cselekede-
teinek szentelve idejét, az özvegyeknek, árváknak, be-
tegeknek, a tömlöczökben szenvedőknek és mindennemű 
nyomorultaknak szükségleteiről gondoskodott. íme 
mennyi rokonvonás e védőszent és az ő védettje, ami 
boldogult Erzsébet királynénk között ! Nem volt-e az 
ő trónraléptekor Magyarország a siralom színhelye, a 
minden renclü, elszámíthatlan nyomorúságnak fészke ? 
Es az anyagi nyomor még a kisebbik szerencsétlenség 
vala. A haza alkotmányos jogáért vivott harcz véres 
nyomai még egész borzasztóságukban ott feküdtek a 
lelkeken. A börtönök telvék a haza legjobbjaival ; a 
hontalanság, a bujdosás kenyerén tengődő honfiak és 
honleányok a testi és lelki éhínség sóvárgásával tekin-
tének az eltiltott paradicsom : a haza felé. Itthon a 
szolgaság rablánczába kötözött nép éhínsége, elkobzott 
szabadsága és alkotmányos jogai után. Ezeket a véres, 
ezeket a kiáltó nyomokat kellett a mi boldogult király-
nénk áldástosztó kezének elsimítani. Elsimítani? Nem-
csak, de e nyomok fölött az alattvalói hűség, engedel-
messég, hála és szeretet hervadhatlan rózsáit fakasztani. 
Es ime ez a morális csoda megtörtént ! A legenda más 
alakban megismétlődött. Midőn ő királynői bájainak 
aranyhímes leple alatt hozta mintegy titkon, a nemes, 
nagy lelkek szerény tartózkodásának elvonultságában 
első, felejthetlen jótéteményeit, ki hitte volna, hogy e 
jótétemények csodás rózsákká változnak át, melyek egy 
hálás nemzet szivében fakadva, daczolnak a zord mu-
landóság minden hidegével és fagyával ; s mennyei 
rózsákként, mint az örök tavasznak : egy hálás, az idők 
végéig hű és szerető nemzet forró szeretetének csodás 
rózsái fognak virulni időtlen időközön keresztül. Igen 
is ! bátran és nyíltan hirdetjük, mert csak a történe-
lem igazságát mondjuk el, ha azt állítjuk, hogy a ma-
gyar nép szivének gyökeréig, lángoló szeretetének 
szentélyeig a nagy Mátyás király óta egy a magyar ki-
rályi trónon ülő koronás főnek sem sikerült eljutni, 
osak neki, a mi Erzsébet királynénknak. Meghalt Má-
tyás király, oda az igazság! Ez a fohászba és sóhaj-
tásba vesző szálló ige hangzott ez idő alatt a magyar 
nép ajakán. S azt a megsiratott, meggyászolt igazságot 

annyi hosszú évszázadok királyai és királynéi között 
csak neki, a mi boldogult királynénknak sikerült meg-
találnia. Mivel találta meg ? Szivével, azzal a magyar 
népet igazán szerető szivével, mely előtt nem marad-
hatott tovább rejtély e nemes és lovagias népnek egész 
mivolta, egész jellege. Igy találkozott össze egy nagy 
királyné és egy nemes, lovagias nemzet a legtisztább, 
leghűségesebb szeretetben, melynek nem határa a tér, 
nem határa az idő, de mely halhatatlanságot kér, sőt 
követel magának az örökké valóságban, hogy mintegy 
fényes történeti tanulság intő és lelkesítő például szol-
gáljon minden idők népének és uralkodóinak: hogy jól 
kormányozni annyi, mint nagyon és önzetlenül szeretni. — 
Rövid leszek mélyen tisztelt díszközgyűlés! Szerény 
indítványom arra terjed : szavazzon a díszközgyűlés 
jegyzőkönyvi köszönetet mindazoknak, a kik a mi felejt-
hetetlen királynénk szobrának itt, városunkban való 
felállításához hozzájárultak. Első sorban báró Hornig 
Károly veszprémi megyés püspök, a mi szeretett fő-
pásztorunk ő nagyméltóságának, ki mindig első a mi 
városunkban ott, a hol igaz hazafiúi ügy, vagy jóté-
kony czél kiván áldozatot ; Veszprémváros közönségé-
nek, mely oly jelentékeny összeggel járult e szobor 
létesítéséhez, e nemes vármegye köztiszteletnek örvendő 
fejének, tekintetes Kolozsváry József alispánnak, és e 
város buzgó és szeretett polgármesterének, tekintetes 
Szeglethy Györgynek, kik mintha nemcsak fejei volná-
nak a megyének és városnak, de ugy látszik szivei is,, 
mert elsők érezték meg a szent kötelességet : felejthe-
tetlen királynénknak, itt ez ősrégi, a magyar királynék-
hoz annyi történeti vonatkozással biró városban szob-
rot emelni ; továbbá vármegyénk főispánjának, ki nem-
csak első volt az adakozók között, de állásához mért 
tekintélyes adományával buzdító például is szolgált az 
adakozásra. És végül mindazon mélyen tisztelt urasz-
szonyok és kisasszonyoknak, kik fényes adományaik-
kal és gyűjtésükkel e szobor felvirágozását, feldíszíté-
sét eszközölni kegyesek voltak. Egyúttal kérem a mé-
lyen tisztelt díszközgyűlést: méltóztassék elrendelni,, 
hogy ez ünnepélyen már elmondott és még elmondandá 
beszédek a városi ülések jegyzőkönyvébe egész terje-
delmükben beigtattassanak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Badacsony-Tom aj. Iskolaavatás. — 
Badacsony-Tomaj képviselőtestülete és birtokosai 

egyhangúlag elhatározták, hogy düledező és a kor 
követelményeinek meg nem felelő iskolaépületöket egy 
jól felszerelt és 250 tanuló befogadására szolgáló uj 
épülettel cserélik föl. Az épületet a nyár folyamán 
Laskay Emil építőmester minden tekintetben kifogás-
talanul fölépítette és azt most fölszentelték. A fölszen-
telést megelőzőleg Horváth József plébános ünnepi szt. 
misét mondott, melynek végeztével a hivek és az iskola-
szentelésre egybesereglett birtokosok körmenettel az 
uj iskolaépület elé vonultak, ahol Horváth plébános 
mondott köszönetet és hálát mindazoknak, kik a diszes. 
épület és iskola létesítéséhez segédkezet nyújtottak. 

44* 
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Majd a szülőkhöz szólott, figyelmeztetve őket, hogy az 
iskola nemcsak arra van hivatva, hogy gyermekeik a 
szükséges tudást megszerezzék, hanem arra is, hogy 
erkölcsös, egyházi és hazafias érzésű polgárokat nevel-
jen; ezután szólott a tanitókhoz, figyelmeztetvén őket 
magas hivatásukra és kötelezettségükre. Végül az Ég 
áldásáért könyörgött. A minden tekintetben magas szin-
vonalon álló és a szivekhez szóló remek beszéd után kö-
vetkezett az iskola helyiségeinek beszentelése, ennek vé-
geztével a körmenet vissza ment a templomba Te Deum 
megtartása végett. Az ünnepségen jelen voltak: Skub-
lics Gyula, Magethy Géza, Szentmiklóssy főbiró, Ley 
József, Bognár Károly egyházm. tanfelügyelő, Vastagh 
János, Deák Jenő dr, Redl Gusztáv stb. A diszes, 
emeletes épület, melyben három tanterem és három 
tanitónak lakás van elhelyezve, mintegy 9000 forintba 
került, a fölszerelés 2000 forintba, ugy, hogy teljesen 
•berendezve majd 12000 forintba fog kerülni. Vegyenek 
példát a badacsony-tomajiaktól azok, a kiket illet. 

Budapest, nov. 29. farkasok az akolban. — 
Ez alatt a czim alatt vezető czikkely jelent meg 

a lelkes „Kárpáti .Lapok"-ban, mely vészkiáltásnak 
tekinthető görög katholikus rituson levő hittestvéreink 
köréből. 

Az országos figyelemreméltó czikkely szövege ez : 
„Nem olyan rég ideje, hogy a hazai sajtót egy 

oly jelenség foglalkoztatta, mely idegenbe szakadt 
testvéreink ősi hitének veszedelmét s a schizma tér-
foglalását adta hiriil, mely amerikai hitsorsosainkat 
egyházilag az orthodoxiának nevezett schisma, nemze-
tiségileg a pánszlávizmus kap ujaiba terelését jelenti. 

A dolog eleinte csak távoli tünetekben nyilvánult 
és látszólag külsőségekben nyert kifejezést, hovatovább 
mégis mindnagyobb jelentőségre emelkedett, s egyes 
esetek nyilvánvalóvá tették, hogy annak immár mé-
lyebb jelentménye is van. 

Pár évvel ezelőtt például megtörtént, hogy Fran-
cziaországi tartózkodása alkalmával az orosz czárt a 
mi alattvalóink Amerikából táviratban üdvözölték ; a 
mit magában véve még bizonyos szempontból lehet 
kisebb tontosságu eseménynek is venni. 

De azóta az ottani propaganda üzelmei a közfi-
gyelmet annyira fölkeltették, hogy most már szélesebb 
körben komolyabban foglalkoznak a dologgal s kor-
mányunk is magáévá tette a helyzet szanálásának 
eszméjét. 

Ami tengerentúli népünkkel megtörténik, az kisebb 
tormában itt nálunk is ismétlődik egyes helyeken, 
mint azt nemrég a románok körében föllépett esetek 
bizonyították, melyek ha nem is általánosságban, de 
egyes vidékeken határozottan veszélyeztetik e nép ősi 
hitének fönntartását s hosszabb időre földúlják annak 
békéjét. 

Ityen eset a máramarosi görög-katholikus romá-
noknál görög-keleti részről előfordult térfoglalás, mely-
nek lokális érdekeken kivül messze kiható jelentősége 
is van s belső fontossága csak a jövőben fog egész 
valóságában kiformálódni. 

Ismeretes ugyanis a szacsali áttérések nagy port 
fölvert ügye, mely röviddel ezelőtt az egész ország 
közvéleményét nem kis ideig erősebben foglalkoztatta ; 
ám az ottani hivők belbékójét is teljesen fölforgatta, 
ugy hogy azóta hivek és lelkészek között úgyszólván 
napirenden van a békétlenség. 

A dolog egy lelkészi állomás betöltése körül föl-
merült súrlódásokon kezdődött, amelyeket lelkiismeret-
len egyének arra használtak föl, hogy az addig békés 
népet szélsőségekre ragadták, aminek eredménye végső 
fokban az áttérésekben nyilvánult. 

Nem akarjuk e kérdést alanyi szempontok szerint 
tárgyalni, hiszen az eset időközben az'illetékes hatóságok 
előtt is megfordult ; mi egyes egyedül az abból kifo-
lyólag előállott helyzettel akarunk foglalkozni, mely az 
állapotokat napról-napra kritikusabbakká és a legkö-
zelebbről érdekeltekre nézve majdnem elviselhetetle-
nekké teszi. 

Egyesek vagy egész községek áttérése nem egy-
szer megtörtént már, de itt az esetnek más oldalai is 
vannak, a szokásosnál nagyobb horderőt és súlyt köl-
csönöznek s az e réven előállott veszedelem mértékét 
nagyban fokozhatják. 

A mai idők ugyanis nem kevés eszmei erupczió-
val, a társadalmi és politikai irányzatok elferdülésével 
és a korrupczió mindent megmételyező elveivel telvék, 
melyek közepette a fenntihez hasonló esetek már többé 
nem azon a szemüvegen át mérlegelendők, mint régeb-
ben, haném kétszeres aggodalommal töltik be a nép 
javáért érdeklődő lelkeket. 

Mert e bonyodalom közepette a legszentebb esz-
mék is könnyen kompromittálhatok a hiszékeny elemek 
szeme előtt, ami ha lelkiismeretlen tendencziával páro-
sul, sárba tiporja vagy legalább is közönséges vásári 
portékává degradálja azoknak eddig féltékeny gonddal 
őrzött ideáljait, megmérgezi ez eszményképekről alko-
tott gondolkodását, kiszolgáltatja beláthatatlan téve-
lyeknek és odasodorja az anyagi és erkölcsi tönk 
szélére. 

A szoczializmus, anarkizmus végzetes befolyását 
napirenden levő példák illusztrálják s ha ez elvek tenden-
cziáját, ez eszmék korrupczióját a vallási térre is átvi-
szik : megfosztják a népet az egyedüli szilárd alaptól 
és menedéktől, melyen amúgy is küzdelmekkel teljes 
életén keresztül még megállhatnak. 

íme, hová vezethet el az ily eltérések és szélső-
ségek inaugurálása a különben is naiv lelkületü és 
hiszékeny köznépnél, mely a dolgoknak csupán felüle-
tes megitélése után indul!! 

És hamis próféták könnyen akadnak közötte, akik 
a dolgot az ő szája ize szerint magyarázzák; de a 
külső accidenciák is gyakran kedveznek a hirdetett 
tévtanok befogadásának. Jön például egy apostol, aki 
nem átalja alku tárgyává tenni a legszentebb szolgá-
latokat és feleáron, vagy tizedrész annyiért kinálja 
portékáját, misézik tiz krajczárért az addigi forint he-
tyett, beelégszik egy rostaaljjal a szokásos párbér he-
lyett, mert az ő kvalifikácziójához mért igénj-eknek 
ennyi is megfelelhet; vagy pedig egyszerűen meg-



II. Félév. '20. sz. RELIGIO. 355 

tévesztésül használja fegyvereit, midőn egy helyett tiz-
husz egyéntől is elfogad egy és ugyanazon napon in-
tencziókat. 

Ez külső látszat szerint — a régi rendszer he-
lyett, már csak az újdonság ingerénél fogva is, jobbat 
kinál, amely inkább megfelel a félrevezetett nép kivá-
natainak, és igy jobban is hat arra; ugy, hogy hasonló 
kortesfogásokkal csakhamar egész községeket el lehet 
téríteni az igaz ösvényről. 

Az ily községekben fölbomlik a rend, az izgalom 
megbontja a bókét, tönkre teszi a lelkész és népe kö-
zött fönnálló jó viszonyt s végtelenül nehezíti a nép 
vezetésére bizott faktoroknak működését : amit azután 
a felettes hatóság nem egyszer félremagyaráz, a beál-
lott zűrzavart a vezetők gyengeségének vagy más hi-
báinak tulajdonítja, melyeket ilyenkor még jobban 
tetőznek a rosszakaratú áramlatok, minek következté-
ben a félreértések, áthelyezések napi renden vannak. 

Mindezekből látható, hogy román szomszédaink 
helyzete azon a vidéken egy idő óta fölötte meg van 
nehezítve és mindhangosabban érkeznek a panaszok 
ez állapotok tarthatlansága miatt. ' 

A szomszédból csak egy lépés van hozzánk, mi-
éit is fölvetettük az eszmét, mint sajnálatos szimpto-
mát, mely komoly aggodalomra ad okot, mert a köz-
mondás szerint : „a példa vonz1' ; ha az egész korszel-
lem segítségére jön, mint mostanság, amikor a hithi-
degség és korrupcziós áramlatok minden nemzetet és 
jót elsöpréssel fenyegetnek. 

Hogyha hasonló esetek ismétlődését meg akarjuk 
gátolni, járjunk el a legnagyobb óvatossággal minden 
olyan esetben, amidőn a néppel s annak érdekeivel 
szorosabban összefüggő dolgokról van szó ; gyakorol-
junk kíméletlen szigort a lelketlen izgatókkal szemben 
és nyujtsunk segítséget a nép lelkészeinek, hogy ez 
utóbbinak javára irányuló működésüket függetlenül, 
belátásuk szerint és szabadon gyakorolhassák. 

És főkép adjuk meg ehhez a szükséges anyagi 
támogatást is, mert az a görögkeleti lelkész már rég-
óta megkapja a kongrua rendezés által neki biztosí-
tott fizetés-javítást s 800 forintnyi minimuma mellett 
könnyebben engedhet a néptől járuló kompeten-
cziák tekintetében is; mig ellenben a teljesen a nép 
obulusaira utalt görög katholikus papság,, kivált ke-
vésbbé termékeny vidékeken, az áldozatkészség ha-
sonló fegyvereivel nem léphet sorompóba. 

Azért: „add meg Urunk, a mi mindennapi ke-
nyerünket, — de szabadíts meg a gonosztól" ; mert — 
farkasok vannak az akolban." 

Sión őrei vigyázzatok ! 

Esztergomi főm egye. Még egy felhívás! — 
Magyarország összes tanítóihoz s tanegyleteihez. 

A párkány-vidéki róm. kath. tanitó-egylet a tanítók 
nyugdíjsérelme ügyében országos mozgalmat indított. 
E végből az egylet Magyarország összes római és gö-
rög kath. egyházkerületeinek tanfelügyelő-espereseihez, 
mint a kerületi tanitóegyletek elnökeihez már novem-
ber elején teljesen kész, csak kitöltésre és aláírásra 

váró memorandumokat, összesen mintegy kétezret kül-
dött, a herczegprimáshoz, a püspökökhöz, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez, az összes országgyűlési 
képviselők-, a képviselőházi elnök s a pártelnökök 
utján a parlamenthez intézve, — hogy azok, tekintet-
tel az ügy aktuális voltára, a lehető legrövidebb idő 
alatt, (legkésőbb decz. 10-ig) megtartandó rendkívüli 
gyűlések alkalmából azonnal felküldhetők legyenek. 
Felkéretnek ennélfogva a kerületi esperes-tanfelügye-
lők, hogy ha véletlenségből még nem kapták volna 
meg az iveket, ne terheltessenek e czélból levelező-
lapon a köböikuti (Esztergomm.) plébánia-hivatalhoz 
fordulni, mely azokat újból azonnal megküldi. A taní-
tók pedig saját érdekükben tesznek lépéseket, ha 
utánnéznek, hogy megérkeztek-e az ivek. Ok is meg-
reklamálhatják. 

A memorandumban foglalt főkivánalmaiiik, neve-
zetesen: a méltányos és igazságos egyenlő 113'ugdíj, 
egyenlő szolgálati idő után a catasteri felszámítás el-
törölésével szemben a tényleges jövedelem felszámítása, 
a szolgálati idő 35 évre való leszállítása stb. már 
ismeretesek. 

Most tehát még egyszer és utoljára felhívunk 
különbség nélkül minden tanítót, hogy azon esetben, 
ha közös sérelmeink ügyében idáig valahol még nem 
tartották volna meg rendkívüli gyűléseket annak meg-
tartását sürgetni, követelni, azon megjelenni s nyom-
ban a gyűlés színhelyéről fentjelzett legmagasabb fóru-
munkhoz felírni leszentebb kötelességüknek ismerjék! 
Már üt az óra ! Ha elkésünk, megérdemeljük sorsun-
kat ! De akkor ne legyen többé panaszunk ! 

A párkány-vidéki tanitóegye sülét tagjai. 

Győr, nov. 24. Az uj püspök fogadtatása. — 
A győrvárosi r. k. iskolai önkormányzat Széehény 

Miklós gróf uj püspök székfoglaló ünnepére vonatko-
zólag legutóbbi ülésén megkezdette intézkedéseit. Vala-
mint 1892. évben a megboldogult püspök 25 éves püs-
pöki jubileumán, valamint 1895. évben aranymiséjén, 
ugy most is az iskolai testület, mint a győri összes 
katholikus hivek képviselője, kötelességének ismeri az 
iinnepies fogadtatás ügyét intézni, azért ezen czélból 
az előzetes költségekre a szükséges összeget megsza-
vazta és rendező-bizottságot küldött ki. Ezen bizottság 
elnöke Angyal Armand dr, tagjai: Kom János dr al-
elnök, Mohi Antal dr, Bánóezy Gyula dr főjegyző, 
Ujlaky Géza, jegyző, Bei dl Alajos, Mladoniezky Ignácz, 
Egyed János, Bedy Vincze dr, Halter József, Beáky 
Zsigmond dr, Németh Károly dr, Mencs Ignácz, Eitner 
K. J., Weisß Vilmos képviselőtestületi tagok. 

Haj (lu-Dorog, nov. 17. Templomszentelés. — 
A magyarajku görög katliolikusok metropolisa^ 

H.-Dorog, a vidéki hitrokonok érdeklődésének köz-
pontja volt ezen a vasárnapon. 

Templomszentelés volt. 
A nagy harang zúgó érczszava mellett Debreczen 

hitközsége és Hajdu-Böszörményé zászlós búcsu-menet-
ben, énekszóval közeledtek az áldást váró, uj réztor-
nyu templom zászlóskapuju kerítése felé s 9 órakor 
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megnyílt a templom s kezdetét vette a beszentelési 
szertartás Lengyel Endre, magyar gör. kath. püspöki 
külhelynök, mint püspöki biztos pontiíxcálása, és Len-
gyel János uj-fehértói, Varga László h.-böszörményi 
esperes, Vajda Elek hugyaji, Szabó Miklós bökönyi és 
Papp János debreczeni lelkészek segédlete mellett. 

A templom zsúfolásig megtelt. Az ünnepi, nagy 
áhítattal hallgatott szentbeszédet Újhelyi Irén dorogi 
lelkész mondotta. Szép gondolatokban gazdag beszédét 
azon bölcs mondással kezdte meg : A mit az idö létre-
hoz, azt le is bontja. Azután az uj templomról beszélt 
mély ihlettséggel. Az énekeket felváltva Orosz Péter 
és Lelesz György éneklészek vezették a környék kán-
torai és tanítói részvételével. 

Firczák Gyula püspök úr ő méltósága következő 
pásztorlevelét Puza Sándor cz. apát, főesperes olvasta 
fel, kinek lendületes előadásában az alább egész terje-
delmében közölt, gyönyörű apostoli levél nagy hatást 
keltett. 

Firczák Gyula püspök szózata. 

Benső örömmel, jóleső megelégedéssel értesültem 
az örvendetes hirről, hogy ti Krisztusban szeretett 
hiveim atyáitoktól örökölt és minden földi javaknál 
becsesebb lelki kincscsel birtok, mert teljes szívből 
szeretitek a jó Istent, tántoríthatlan hűséggel ragasz-
kodtok az ő szent Fia édes üdvözítőnk által alapított 
katholikus anyaszentegyházához és annak az apostoli 
korból eredő és a kelet ege alatt kifejlett szivet-lelket 
felemelő és nemesítő magasztos szertartásához. 

Hithűségtek és magasztos szertartásunkhoz való 
ragaszkodástok fényes és dicséretet érdemlő tanújelét 
adtátok legközelebb is, a midőn a nemes várossal, 
mint kegyúrral egyetértve, Salamon király példáját 
követtétek és önkéntes adományaitokat buzgó szívvel 
helyeztétek az Ur oltárára, hogy azokból az Ur haj-
léka, templomotok régi fénye visszaállíttassék, sőt 
fényesebb és az ott trónoló Ur Jézus isteni dicsőségé-
nek befogadására méltóbb legyen. 

Saját szemeimmel óhajtottam volna, hitbuzgóság-
tok szép művében gyönyörködni, de főpásztori ha-
laszthatatlan teendőim, ezidő szerint meggátolnak 
ebben. 

Nem mulaszthatom el azonban, hogy főpásztori 
elismerésemet és köszönetemet ne nyilvánítsam nek-
tek, a kik gazdagok és szegények egyaránt áldozato-
kat hoztatok, hogy az Ur házának ékességét emeljétek. 

Naponként áldást esdünk le szent misében azokra, 
a kik a jó Isten házának ékességét szeretik és elő-
mozdítják. 

A jó Isten oltára előtt leborulva, buzgó szívvel 
kérem a Mindenhatót, hogy szent kegyelmét árassza 
e nemes városra és annak összes lakóira, hogy az égi 
béke, melyért minden szent misében és szertartásban 
esedezünk, szálljon mindannyiok szivébe, hogy szere-
tetben, egyetértésben élve egymással, Istennek áldása 
legyen rajtok. 

Újonnan megáldott templomotokban imádkozzatok 
ti is szeretett hiveim velem együtt ezen égi békeért 
és atyáitok nyomdokait követve, a kik hivek voltak 

Istenünk és egyházához, a kik törhetetlen hűséggel 
ragaszkodtak koronás királyunkhoz és szeretett hazánk-
hoz, ne feledkezzetek meg imáitokban Üdvözítőnk 
földi helytartójáról, szentséges atyánkról sem, buzgón 
szálljon ima a szivetekből, mint az égő tömjén illata 

, apostoli királyunk, szeretett hazánk és ösi munkácsi 
I egyházmegyénk boldogságáért is az Ur égi zsámo-

lyához. 
Fogadjátok atyai köszönetemet szeretett hiveim 

azon örömért, amelyet nekem buzgó odaadástok és 
áldozatkészségtek által szereztetek ; egyenként és ösz-
szesen áldjon meg benneteket atyáink Istene és árasz-
sza reátok szent kegyelmét, hogy mint eddig ugy a 
jövőben is odaadó, tántoríthatatlan hűséggel ragasz-
kodjatok katholikus szentegyházunkhoz és magasztos 
szertartásunkhoz, hogy a mennyből letekintő megdicső-
ült őseitek, atyáitok és anyáitok örömmel lássák, hogy 
nem veszett ki utóduk, gyermekeik szivéből az ösi 
hithűség és vallásos buzgóság és ezt látva, örömkönyek 
között rebegjenek hálát a Mindenhatónak, kinek bol-
dogító szemlélésében gyönyörködnek ! Püspöki áldásom 
adása mellett vagyok Ungvárott, 1901. nov. 11-én. 
Krisztusban szerető atyátok : Gyula püspök. 

A szent mise alatt a templom zsúfolásig megtelt. 
Sokan künn szorultak s ott imádkoztak a Mindenható 
áldásáért. A templomba tódulás oly nagy volt, hogy a 
csendőröknek kellett a rend fenntartása végett közbe-
lépni. A szent mise déli 12 óra 40 perczkor ért véget. 

Az átalakított templom ugy az építés, mint a 
belső díszítés tekintetében díszes és szép alkotás. Az 
oltár előtt mintegy ötven, művészi kivitelű szentkép 
díszlik, melyek Krittler József budapesti festőművész 
művei. A mennyezet freskói a templom beldiszét ki-
válóan emelik. 

B é c s , nov. 25 . Együttes főpásztori levél a ,.Los von 
Romu mozgalommal szemben. — 

Ausztria érsekei és püspökei 
Bécsben 1901. november hóban összegyűlve 

egyházmegyéik főtisztelendő papságának és egy-
házmegyéik összes híveinek üdvözletet, áldást és min-
den jót küldenek az Atya Úristentől és a Fiútól és a 
Szentlélektől egyetemben. — 

Szeretteink az Urban ! 
Midőn szent egyházunk és szeretett osztrák ha-

zánk javáról komoly tanácskozásra itt együtt vagyunk, 
szivünk szükségét érzi annak, hogy nektek mindenek-
előtt hűséges megtartástokért a kath. hitnek, rendíthe-
tetlen vallásaért, ragaszkodástokért szentegyházunk 
tisztelendő fejéhez, a római pápához, és változatlan 
hűségtekért a mi szeretett császárunk és felséges ural-
kodó családunk iránt, főpásztori elismerésünket nyilvá-
nítsuk. 

Esdve kérjük a mindenható Istent, hogy emez 
érzelmeiteket fenntartsa és megerősítse. Imánk meg-
hallgatásának kezességét látjuk abban az istenes buz-
galomban, melyről a lefolyt jubileumi évben tanúságot 
tettetek. Az üdvnek emez éve számotokra malaszttal 
teljes idő volt, megerősítője a hitnek, izmositója a 
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hitvallásban való állhatatosságnak és megujhodtatója 
a lelki életnek. 

Örvendetes hálával Isten iránt tölt el bennünket 
az a további tapasztalás is, hogy a keresztény irgal-
masság cselekedetei és müvei mindenfelé szaporodnak 
és áldozatos ápolásban részesülnek. Nagy vigasztalás 
ez, ebben az egyenetlenségtől és viszályoktól megmé-
telyezett mai időben, és azt a reményt rejti magában, 
hogy a meghasonlásba sodort szellemek a tevé-
keny szeretet mezején mégis majd egyesülni fognak. 
Mert csak a szeretetben, mely türelmes és jóságos, 
mely nem irigykedik, nem tör ki szerénytelenül, nem 
fuvalkodik fel, nem fennhéjázó, nem önző, mely nem 
keseredik el és semmi rosszat nem forral, mely nem 
örvend az igazságtalanság felett, hanem örömét leli az 
igazságban, mely mindent elvisel, mindent hisz, min-
dent remél és mindent eltűr (I. Cor. 13, 4—7.), csak 
ebben a keresztény szeretetben van termő talaj a bé-
keség és egyetértés számára. Ha a szívek az irgalmas 
szeretetben egyesültek, akkor a meghasonlott elmék is 
újra találkoznak az egyetértésben, mely a fenntartó 
erőnek állandó forrása volt és marad. 

A vallásos és egyházias életnek mindenfelé mu-
tatkozó fellendülése, valóban, boldogító örömmel és 
bátorító vigaszszal tölti el szivünket ; azonban nem 
titkolhatjuk magunk előtt, hogy ha figyelmünket az 
uralkodó időviszonyokra irányítjuk, sok és nagy 
gondra találunk alapot. Azért, szeretteink, nem mu-
laszthatjuk el, hogy néhány atyai intőszót ne intéz-
zünk hozzátok, melyekhez a jelenkor szomorító ese-
ményei tulgazdagon szolgáltatnak anyagot. 

A jelen idők veszedelme és a jövőre vonatkozó 
aggodalmak mindenek előtt a serdülő ifjúság féltésében 
egyesülnek. Mert attól a szellemtől, melyben ezt neve-
lik, függ később a hit szilárdsága, a vallásos élet ereje 
és a keresztén}^ szeretet tevékenysége. Ám a tanitás-
és nevelésügy terén mutatkozó közállapotok igen ala-
possá teszik az aggodalmat abban az irányban, liogĵ  
ezek a nagybecsű javak a serdülő nemzedék számára 
lassankint elveszhetnek. Ennek a fenyegető csapásnak 
eltávoztatására, ti keresztény szülők, igyekezzetek gyer-
mekeitek vallásos nevelésével otthon pótolni és kija-
vítani azt, mit a köznevelés talán elhibázott vagy 
elhanyagolt. 

Másik tárgya a mi pásztori gondjainkra bizott 
nyáj igazi jóléteért dobogó szivünk aggodalmának az, 
hogy az elmék a közélet terén meghasonlásba sodortattak. 
Nem ritkán kárt okoznak a jó ügynek még azok is, 
kik kétségkívül csak jót akarnak és igazságra törek-
szenek, az által, hogy oly dolgokban, melyekben a 
vélemények különbözése elkerülhetetlen, vagy tülke-
in ényen ragaszkodnak saját véleményükhöz, vagy túlzó 
buzgalommal igyekeznek a jobbat megvalósítani. Meny-
nyi jót akadályoz meg az ily eljárás, és mily köny-
nyüvé teszi ez, az ellenségek munkáját, minden értel-
mes ember könnyen beláthatja. 

Azért a mi szerencsésen és dicsőséggel kormányzó 
pápánk, XHI. Leo, a ki az ő magas őrálló helyéről 
a jelen idők minden veszedelmén szemlét tart és azo-

kat, mint a kereszténység egyetemes tanítója jelzi ós 
mint nagy tapasztalatokkal biró okos orvos g}'ógyítja, 
— ismételten hangoztatta üdvös figyelmeztetéseit és 
intéseit ezekkel az emberi tévelygésekkel szemben. 
Különösen 1901. január 18-án kelt nag}rjelentőségü 
körlevelében, ') mely a nép jólétére irányuló keresz-
tény mozgalomról szól, festette le a jelen idők hely-
zetét és állását. A közbéke és közállapotaink javítá-
sára irányuló minden kísérletnek és vállalkozásnak 
szerencsés sikere a szentséges atya nagybölcsességü 
tanításainak és útbaigazításainak megszivlelésétől és 
készséges követésétől függ. 

Oh igen, szeretteink az Urban, a mit a világ czé-
lul tűzött ki magának, az, hogy röviden kimondjuk : 
az idők királyának, az isten-emberi megváltó Jézus 
Krisztusnak trónjától való megfosztatása. 

Azért, megfordítva, Krisztus minden hívének arra 
az egyetlen legfőbb czélra kell törekedni, a mint ezt 
XIII. Leo pápa 1901. november 1-én kelt dicső kör-
levelében az isteni Megváltóról kiemelte, hogy Ö, a ki 
az út, igazság és élet,, fent és lent, uralkodóktól és 
alattvalóktól, elülj ároktól és alárendeltektől, mint leg-
főbb tanító, mint legfőbb törvényhozó, mint egyedüli 
ur, bíró, és uralkodó — elismertessék. Hogy ezt a 
czólt elérjük, mindenkinek, a ki Jézust igazán szereti 
és hozzá hűségesen ragaszkodik, az ő hitét nyiltan és 
bátran kell megvallani, állhatatosan kell gyakorolni 
és terjeszteni, és az isteni Megváltó iránt való szere-
tetet a felebarátaink iránt való szeretet gyakorlása ál-
tal kell megvalósítani. 

Az isteni Megváltó iránt való igaz hit, és az 
iránta való igaz szeretet, ám legvilágosabban a római 
pápához való rendületlen ragaszkodásban nyilatkozik 
meg. Mert a lelkek isteni pásztora, Jézus Krisztus, az 
Ő nyáját a világ végén leendő eljöveteléig szent Pé-
terre bízta (sz. Ján. 21, 15, 17.) ; vJ az egyház sorsát 
szétbonthrtatlanul szent Péter és az ő jogos utódainak 
pásztori hivatalával kötötte össze (sz. Máté 16, 18.) 
Szent Péter, az apostolok fejedelme, az ő pásztori bot-
ját, azoknak, kik helyébe lépnek, Isten szellemétől 
vezéreltetve, Rómában hagyta hátra. Ennélfogva a 
katholikus keresztények minden században tisztelettel 
és hűséges engedelmességgel tekintettek Róma, mint 
Krisztus földi országának középpontja felé. A hol 
Péter, ott az egyház : ez vala a nagy püspök s egy-
háztanító szent Ambrus2) mondása szerint a vezető 
hitigazság. Jézus Krisztus nyájának hűséges juhocs-
káit mindig azon lehetett felismerni, hogy szent Péter 
utódainak a lelki üdvösség minden ügyében készséges 
hódolattal engedelmeskedtek. 

Ellenben, Krisztus ellenségei minden időben arra 
törekedtek, hogy előbb leverjék a pásztort, hogy az-
után szerteszétszórhassák Jézus nyáját. Az első kereszté-
nyek Jeruzsálemben, és később Rómában, az ő áldo-
zatra kész pásztorukat békókban látták és tanúi vol-
tak pásztori hűségének egész a halálig. Azóta nem 
mult el század, melyben a kereszténység ellenségei a 
pápaság ellen Rómában csellel és erőszakkal, gyaláza-
tokkal és rágalmakkal ne tusakodtak volna, — hogy 
az egyház gyermekeit Rómától elszakítsák. 

. (Folytatjuk ) 

Graves de communi. 
2) In Ps. XL.  
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KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Szent-Istíán-Társulat Tud. és írod. Osztálya 

Kisfaludy A. Béla clr cz. prépost, társulati alelnök 
elnöklésével 26-án gyűlést tartott, melyen az Osztály 
tagjai igen nagy számmal jelentek meg. Az elnök 
javaslatára a gyűlés elhatározta, hogy Gyűri.y Ödön 
drt huszonöt éves irói jubileuma alkalmából az Osztály 
üdvözölje. Lubricli Ágost siremlékére az Osztály száz 
koronát ajánl föl s vagy maga állítja föl a síremléket, 
elfogadván mások adakozását is, vagy a maga adomá-
nyát az emlékbizottsághoz juttatja. Több belső ügy 
elintézése után a gyűlés megejtette a tagajánlást. Ez-
után Platz Bonifácz dr megtartotta előadását : „A föld 
története", melyet nagy érdeklődéssel hallgattak meg. 

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

előterjesztése folytán Szápáry Gyula grófot a magyar 
vallás- és tanulmányi alapra felügyelő és azok kezelé-
sét ellenőrző időleges bizottság elnökévé, Vaszary Ko-
los herczegprimás esztergomi biboros érseket a neve-
zett bizottság társelnökévé, Budnyánszky József bárót a 
bizottság előadójává, Apponyi Albert grófot, Ernuszt 
Kelement, Forster Gyula drt, Horánszky Nándort, Lippich 
Gusztávot, Lakács Antalt, Majláth József grófot, Mak-

falvay Gézát, Samassa József drt, Schlauch Lőrincz drt, 
Szivák Imre drt és Zichy Nándor grófot pedig ezen bi-
zottság tagjaivá a folyó évi november hó 1-től számí-
tandó három évre, amennyiben pedig a nevezett alapok 
kezelőjének ellenőrzése iránt időközben esetleg másnemű intéz-
kedés tétetnék, az ennek életbe léptéig terjedő időre., kine-
vezem 

Kelt Bécsben, 1901. évi november hó 12-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassies Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Egyházmegyei liirek. A kassai egyházmegye 

papsága f. hó 20-án ünnepelte meg Bubics Zsigmond 
püspök ur ö exczellencziája püspökké szenteltetésének 
évfordulóját. Ez alkalomból a székesegyházban ünne-
pies sz. mise volt, melyet Pletényi Endre apát-kanonok 
mutatott be a Mindenhatónak ő exczellencziája jóléte-
ért. Ugyanez alkalomból az egyházmegye papságának 
nevében a káptalan, a papnevelő-intézet nevében az 
intézet Rectora táviratilag üdvözölték az egyházmegye 
főpásztorát, ki az üdvözlést ugyancsak táviratban kö-
szönte meg. A „Felsővidék" volt szerkesztőjét, Schlei-
miger Jenőt ö felsége tényleges állományú katonai se-
gédlelkészszé nevezte ki és szolgálattételre Klagen-
furtba küldte. — A győri egyházmegyében Kisfaludy Ist-
ván sopron-beledi plébános lemondott a plebániajava-
dalomról. A lemondást Mohi Antal dr. káptalani 
helynök ur elfogadta. A plébániára legközelebb kiír-
ják a pályázatot. — A pécsi egyházmegyében a dunaföld-
vári plébániára kinevezett uj plébánosnak Bíró Imré-

nek Abaligetről való elköltözése miatt megüresedett 
abaligeti plébániára Kopáry Gyula szigetvári vikárius 
neveztetett ki ideiglenes adminisztrátorrá, Horacsek 
Endre, eddigi dunaföldvári adminisztrátor Szigetvárra 
neveztetett ki vikáriusnak. 

— Oltáregylet Zsolnán. A nyitrai egyházmegye 
trencsénmegyei részének északi góczpontján, az annyi 
történeti emlékben gazdag Zsolnán az anyagi fejlődés-
sel párhuzamosan a hitélet is ujabb időben örvendete-
sen emelkedik. Ennek egyik tanújele a Zsolnán ala-
kult oltáregylet, mely az ottani püspöki árvaház hit-
oktatójának, Gáli Józsefnek köszöni megalakulását. Az 
ő ügybuzgósága tömörítette a híveket az uj egylet 
köré, s az ő gyakorlati érzéke olyan működési keretbe 
illesztette be az egyesületet, melyben az biztosan fej-
lődhetik és virágzásnak indulhat. A zsolnai oltáregylet 
ugyanis be van illesztve a püspöki árvaházi templom 
istenitiszteletének keretébe. Ez által egyrészről a tagokra 
nézve rendkívül könynyüvé tétetett az egyleti ajtatos-
ságok végzése, másrészről pedig az a vonzó erő, me-
lyet az árvaházi templom a zsolnai hívekre gyakorol, 
remélni engedi, hogy a hivek széles rétegei az uj 
egyesületet megkedvelik, s ennek folytán az sokfelé 
elágazó központjává lesz a hitéletnek/Legyen bő áldás 
a szép alkotáson ! 

— Oltárszentelés. A sárospataki róm. kath. tem-
plomban újonnan fölállított lourdesi oltárt f. hó 24-én 
áldotta meg Breth Gyula, kerületi esperes, lapunk 
munkatársa. 

— Megtérés. Szép és lélek-emelő ünnepély folyt 
le e hó 3-án Lengyeltótiban. Schlesinger Fáni izr. 
vallású nő megismervén a szeretet vallásának igazsá-
gait, elhagyta ősei vallását és a ker. kath. egyház 
keblébe tért. A keresztelést, áldozást s végre az eske-
tést, — mert a megkeresztelt, Domonkos Ferencz 
szolgabirósági Írnoknak polgárilag megesketett fele-
sége volt, — Kommandinger Vilmos esp.-plébános vé-
gezte, ki szép és hatásos beszédet intézett a meg-
keresztelthez. 

— A legrövidebb levél. Ismeretes azon legrövi-
debb levél, melyet Ciceróra fognak reá. Egyik ismerőse 
azt kérdezte, vájjon menjen-e bizonyos római Kuku-
tyinba és Cicero a világ legrövidebb levelével vála-
szolt reá. Egyetlen egy betűt irt : „Iu (menj !) — Két 
ezer évig ez volt a legrövidebb levél ; most egy fran-
czia elszedte tőle a pálmát. — Mint a „Gaulois" irja, 
egy párisi levelet kapott bizonyos vidéki barátjától, 
melyben semmi egyéb sem volt, csak egy kérdőjel ('?). 
Ez azt jelentette, hogy vMi újság?u — A párisi, vála-
szul, egy üres papiros-lapot küldött. Ennek az volt a 
szimbolikus jeletése, hogy semmi. — Ez volt a legrö-
videbb levél. A szellemes franczia most már nyugton 
alhatik. Őt már nem fogja felülmúlni soha senki; mert 
ennél rövidebb levelet írni nem lehet. (Ny. Sz.) 

A szerkesztő telefonja. 
Budajtnö P. M. Az illető munkát nem ismerhetem, mert 

még csak most hirdetnek rá előfizetést. Az ily munkákat taná-
csos csak a kath. lapok kritikája után megvenni. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapest, 
VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 
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H A T V A N A D I K 

Budapesten, deczember 4. 45. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 
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„Férge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve. unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus." 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 

L E O N E . 

F e l h í v á s előfizetésre. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Rajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Egyébként igy jár tak el a püspökök nem-
csak Magyarországon, hanem egyebütt pélclánl 
Németországban is, mindenütt arra töreked-
vén, hogy eddig használatos szerkönyveiket a 
Pál-tele Rituale Romanummal összhangba hoz-
zák, nem pedig arra, hogy azt saját szertar-
tásaik kiküszöbölésével kizárólagos használatúi 
előirják. Igy te t t például v. Westerstetten 
János Kristóf, eichstätti püspök (1612—1637.), 
Pázmány kortársa, ki miután sok akadály 
leküzdésével és nagy költséggel a római mise-
könyvet és breviáriumot egyházmegyéjébe be-
hozta volna, első volt Németország püspökei 
között, ki 1619-ben a Pál-féle Rituale Roma-
numot is egyházmegyéje számára előirta, de 
nem változatlanul, hanem az eichstätti egy-
házmegyében divó különleges szokásokhoz 
alkalmazva, mindenben ugy járván el, mint 
minálunk Pázmány. Ritual éj a előszavából elég 
legyen ezeket idézni: „Contentiosorum oblo-

cutionibus minime atteiitis, u t ritus a Christo 
Domino, ab Apostolis traditi et per continuum 
usum in Ecclesia Dei observati circa divinum 
cultum et Sacramentorum dispensationem a 
parochis et caeteris dioecesis curatis adhibe-
rentur, eos ex Romano Rituali sumi et mori-
bus nostrae dioecesis accomodari procuravi-
nms".1) Utódai Schenk v. Castell Marquard 
(1662.), Schenk v. Castell Ferencz Lajos (1730), 
v. Stubenberg József (1798) és v. Leonrod 
Ferencz Lipót (1880) újra és újra kiadták az 
ő rituáléját, nagy kegyelettel nemcsak meg-
tar tván az eichstätti egyházmegyében emléke-
zetet meghaladó idő óta honos szertartásokat, 
hanem azokat a körülményekhez képest sza-
porították is, meg meg is változtat ták.2) Kü-
lönös figyelmet érdemelnek e helyütt v. Leonrod 
eichstätti püspök szavai, melyekkel az eichstätti 
rituálé kiadásánál tőle és elődjeitől követet t 
ezen eljárást megokolja. Miután előre bocsá-

Rituale Romano-Eystettense in Curatorum usum 
jussum et auct. Ess. ac Illmi D. D. Franc. Leopoldi 
ed. Eystadii 1880. pg. IV. 

2) L. c. pg. V. „B . . . retentis tarnen nonnullis 
nostrae dioecesi propriis et immemorabili usu jamdum 
sacratis, qui postmodum etiam in Ritualibus a Nostris 
antecessoribus Marquardo II. (anno 1662), Francisco 
Ludovico (anno 1730), et Josepho I. (anno 1798) editis 
magna cum pietate servati ac pro indigentia temporum 
aueti sunt et immutati." 

39 
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to t ta volna, mily fontossággal bir a hivek áhí-
t a t ának emelésére, ha a szentségek kiszolgál-
ta tásáná l és egyéb szentelmények elvégzésénél 
mindenüt t ugyanazon szer tar tások vannak hasz-
ná la tban s ez által is a kath. egység érvénye-
sül, igy fo ly ta t j a : „Quum vero haec imitas 
cum quadam r i tunm var ie ta te optime consistât 
ipsaque Synodus Tr ident ina laudabiles locorum 
consuetudines retineri exoptaver i t et Summi 
Pontifices semper huiusmodi consuetudines . non so-
lum toleraverint sed etiam falsum in liuiusmodi riti-
bus abroyandis zelum saepenumero represserint, l i tus 
peculiares, qui ant iquo et intra fines dioece-
seos communi usu sacrat i ac fidelium ment ibus 
ita infixi sunt, ut sine magna animoriun per-
turbat ione tolli nequeant , débita cum pieta te 
servavimus et in quan tum nobis oppor tunum 
simul ac salut i ferum visum est, pro locorum 
ac t emporum indigentia commutan tes emen-
davimus." 3) 

Ezen ér tekezés kerete nem engedi, de 
nincs is rá szükség, hogy országról országra, 
egyházmegyéről egyházmegyére menve kimu-
tassuk, hogy Y. P á l „Apostolicae Sedi" bre-
véjét az azon korbeli püspökök, valamint azok 
utódai is ép ugy fogták fel, mint ná lunk Páz -
mány és püspöktársai . Elég rá mu ta tn i a r ra a 
tényre, hogy közel 300 éven át mindenü t t 
érvényben voltak és részben vannak is még 
mindig az egyházmegyei r i tuálék, még pedig 
olykép, hogy azok vagy meg ta r to t t ák régi 
szövegöket és beosztásukat minden tek in te t 
nélkül Y. P á l Rituale R o m a n u m j á r a ; ilyen 
például a würzburgi 4 ) f re iburgi 5 ) l imburgib) 
sat. ; vagy hasonló reformnak ve te t ték alá mint 
minálunk. Zaccar ia 7 ) közli egész sorát ezen 
régi és reformál t r i tualéknak, anélkül, hogy az 
általa közölt la j s t rom távolról is tel jességre 
számíthatna. Igy például a magyarországiak 
meg sincsenek említve, valamint a fen tebb 

3) L. c. pq. Y. 
Rituale Romano Herbipolense. Jussu et auctori-

tate Rssm. D. Episcopi Friderici. Herbipoli, 1836. 
Rituale Arehidioecesos Friburgensis. Jussu et 

auctoritate Excell. Rssm. et Illmi in Christo Patris ac 
D. Bernardi S. Sedis Freiburg. AEppi. Freiburgi 
Br. 1835. 

s) Rituala sive Agenda ad usum Dioec. Limbur-
gen. Jussu et auctor. Rssm. et Illmi D. Joannis Gui-
lieltni, Limburgensis Episcopi. Francofurti a. M. 1838. 

7) Zaccaria, Biblioth. Rituális. T. I. L. I. cap. Y. 
Romae, 1776. pg. 147. sg. 

közöltek sem. A kit érdekel o t t megta lá lha t ja 
és b izonyára azon meggyőződés fog benne meg-
érlelődni, hogy nem elszórt esetekről, köteles-
ségökről megfe ledkezet t főpapokról van i t t szó. 
hanem hogy ez volt a közfelfogás Y. P á l ritu-
al e-reformj ár ól a Ri tuale R o m a n u m hivatalos 
közzété te lekor mindjár t . Maga a Ri tuale Ro-
manum belső szerkezete, a helyi szokásokra 
való u ta lása kényszer í te t te őket arra, hogy az 
egyházmegyei r i tuálé t egyszerűen el ne vessék, 
hanem annak kere tén belől ju t t a ssák érvényre 
a Pál-féle reformot . (Folytatjuk.) 

Egyházi Okmánytár . 

A pécsi egyházmegye privilégiumai a „Rorate"-kra 
vonatkozólag. 

(Főp. kört. XII. sz.) 
3651/1901. 

Privilegium Apostolicum Missas votivas rBorate-
attinens in favorem Ahnae Meae Dioecesis concessum 
praesentibus publico : 

Rmus Dnus Sámuel Hetyey, Episcopus Quinque-
Ecclesiarum exposuit huic Sanctae Apostolicae Sedi. 
in eadem Dioecesi antiquam vigere consuetudinem, 
qua in Ecclesiis parochialibus ceterisque minoribus a 
Dominica prima sacri Adventus ad Yigiliam Nativitatis 
inclusive primo lucis diluculo unica Missa votiva B. 
M. Y. de tempore (cuius Introitus Borate) cum Gloria, 
unica Oratione et Credo cantari solet. Quum tarnen 
eiusmodi consuetudo ex declaratione Sacrorum Rituum 
Congregationis diei 29. Januarii 1752 prohibeatur, nimi-
rum moerorem atque admirationem Fidelibus afferret 
iliius sublatio ; Rmus Orator a Sanctissimo Domino 
Nostro Leone Papa XIII. supplicibus votis flagitavit, 
lit expositi usus continuationem permittere dignaretur. 
Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi 
specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tri-
butarum, ita precibus benigne annuit, ut memorata 
Missa votiva cum cantu celebretur singulis diebus sacri 
Adventus, exceptis prima ipsius Dominica necnon Dup-
licibus primae et secundae classis, diebus infra Octa-
vam Immaculatae Conceptionis B. M. Y. aliisque fes-
tis Deiparae absque tarnen Symbolo et Gloria (addendo 
in Sabbato) neque omittatur Missa Conventualis. in 
Ecclesiis vero minoribus, in quibus unica. celebratur 
Missa, non omittatur illa occurentis festi de praecepto, 
ut cantetur enuntiata votiva. Contrariis non obstantibus 
quibuscunque. Die 22. Novembris 1901. D. Card Fer-
rata, Praef. (L. S.) D. Panici Archiep. Laodicen. 
secret. 

Datum Quinque-Ecclesiis, die 29. Nov. 1901. 
f Samuel m. p. 

episcopus. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 4. Magyarország közoktatásügyének 

mai állásáról — számol be a vallás és közoktatásügyi 
m. k. ministerium által kiadott 1900-ik évi vaskos je-
lentés. Elsőnek az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak 
nem kevesebb, mint tizenegy rendbeli, egyenkint is 
nevezetes munkáját említi a jelentés. A felső oktatásnál 
jelenti a minister, hogy a jogi oktatás reformjára vo-
natkozólag már megegyezett az igazságügyministerrel, 
az orvosok oktatási reformját már keresztülvitte és a 
műegyetem építését immár elodázhatatlannak tartja. A 
középiskolai oktatás körében, az uj tanterv végrehajtása 
után most inkább csak a tanárképzés körében történ-
tek intézkedések, amivel főleg a középiskolai tanári 
hivatás eszközeit igyekeznek hozzáférhetővé tenni. A 
testi nevelés reformja és az iskolaorvosi intézmény 
megváltoztatása is figyelmet érdemel itt. A népoktatás 
terén legtöbb volt a tennivaló. Egyrészt a külső fej-
lesztés, uj iskolaállitás, másrészt az oktatási módok, 
tantervek, iskolai szervezetek, az adminisztraczió és 
az ellenőrzés javítása volt a czél. Külön kiemeli a 
minister a következő intézkedéseket : a tanítók köte-
lességévé tette a gyermekeknek a templomba kiséré-
sét, ünnepségeket rendelt el, a tanitót közhivatalnok-
nak minősítette, a tanító ellen történt durva bántal-
mazást kihágássá deklarálta. A kisdedóvásról saj-
nálattal jelenti, hogy jóformán kizárólag az ál-
lam támogatására van utalva. Bővebben emlékezik 
meg a tanítók budapesti és kolozsvári házáról. 
Ismerteti a községi és felekezeti iskoláknál gyak-
ran előforduló ama körülményt, hogy a tanitói 
állomások javadalmáról uj és az elsőnél kisebb értéket 
tartalmazó dijlevelet akarnak kiállítani. A minister 
ezeket a törekvéseket mindenkor meghiúsította. Az 
állami népiskolák szervezéséről, az uj gondnoksági uta-
sítás életbeléptéről, az állami tanítók fizetésének ren-
dezéséről, uj iskolák építéséről, az épületeken a magyar 
díszítő motívumok alkalmazásáról, a gazdasági ismétlő 
iskolákról és az iparostanoncz-iskoláknak rendezéséről 
számol be még a jelentés. A polgári iskolák tételénél nyi-
latkozik a minister a hétosztályu polgári iskola reform-
járól. Eszerint az uj iskola két tagozatból fog állani. 
Az önkéntességi jog elnyeréseért megindított tárgyalást, 
sajnos, még nem fejezhette be a minister. A tanító-
képzésre térve, az uj rendtartási és képesítő szabályzat 
intézkedéseit ismerteti. Kilátásba helyezi most az uj 
tanterv kiadását, amit a polgári iskolai tanárképzőkre 
nézve, már eddig kiadott. A kereskedelmi oktatás köréből 
az uj tanács működését méltatja. A felállított uj keres-
kedelmi akadémiákat és a keleti kereskedelmi akadé-
miát kimerítően ismerteti. S külön megemlékezik még 
a felsőbb leányiskolákról és a női kereskedelmi tanfo-
lyamokról. 

A jelentés második része szól az iskolák 1900-iki 
állapotáról. 

Érdekes ebből, hogy Magyarországon 2,936.750 
tanköteles van, 23.076-tal több, mint az előző évben. 
Ebből iskolába járt 2,384.122 gyermek, vagyis 81 szá-

zalék. Az iskolába nem járók közül 282.971 minden-
napi iskolaköteles (6—12 éves) és 272.906 ismétlő iskolás. 
Magyarországon tehát még mindig több mint félmillió 
gyermek nem jár még a legkisebb iskolába sem. Leg-
jobban iskoláznak a németek (91 százalékuk jár 
iskolába), azután a tótok következnek (87 százalékuk 
jár iskolába) és csak akkor következnek a magyar 
anyanyelvűek 85 százalékos arányszámukkal. A sorrend 
tavaly is ez voltba haladás lassú ezen a téren. A hit-
vallások közül az evangélikus tanköteleseknek 92 szá-
zaléka, az unitáriusoknak 89 százaléka, a római katho-
likusoknak 86 százaléka, a reformátusoknak 84-5 szá-
zaléka és a zsidóknak 83 százaléka járt iskolába. Az 
összes népiskoláknak 60'5 százaléka volt magyar anya-
nyelvű, 20—20 százaléka volt vegyes és idegen nyelvű. 
A népiskolák vagyona 1870 óta 7 és fél millióról 166 
millió koronára emelkedett. A tanítók száma 28.629, 
öt év előtt 26.396. Magyarul tud közülök 26.868, azaz 
93-8 százalék (öt évvel előbb csak 92-5 százalék). Ma-
gyarul keveset tud 1318, azaz 4-6 százalék (öt évvel 
előbb még 5 százalék). Magyarul nem tud 443, azaz 
1.55 százalék (öt évvel előbb még 658, azaz 2-5 szá-
zalék). A magyarul nem tudó tanítók közül 160 köz-
ségi, 251 római katholikus, 295 görög-katholikus, 689 
görög-keleti és 361 evangelikus. 

Más iskolák adatai itt következnek : Polgári iskola 
volt 296, még pedig 18.373 fiu és 25.129 leánytanuló-
val. A felsőbb leányiskolák 4902 növendéke közül 4331 
magyar anyanyelvű. A tanítóképzőkben ujabban növek-
szik a nem magyar anyanyelvű tanulók száma, 8057 
növendék közül 72 százalék magyar anyanyelvű. A 
középiskolákban 3673 tanár 197 középiskolában 58.022 
tanulót oktatott, kiknek 76 százaléka magyar (öt évvel 
ezelőtt csak 73.5 százaléka.) Felső iskoláink kimutatása 
szerint 59 felső iskolából 46 hittani intézet, 10 jogaka-
démia, 2 tudományos- és 1 műegyetem. Összesen 925 
felsőiskolai tanár van, kik közül 423 nyilvános rendes 
tanár, egyharmad részük a budapesti tudományos egye-
temen működik. Különös, hogy Zágrábban több ma-
gyarországi egyetemi hallgató van (80), mint Budapesten 
horvátországi (61). Vallás szerint emelkedett a róm. 
katholikus, unitárius és a zsidó egyetemi hallgatók 
arányszáma; jelentékeny emelkedés azonban (2 száza-
lék) csak a zsidóknál van, a kik a műegyetemen a 
hallgatóság 44.76 százalékát és az orvosi fakultáson 
46.32 százalékát teszik. Egyetemeinknek uj vonása a 
nőhallgatók meghonosodása. Öt év alatt a budapesti 
egyetemen 36-ra emelkedett a kisasszonyok száma. 

Agosta. Bajor kath. nagygyűlés — lesz jövő ta-
vaszszal. Igy határozta el az ágostai kath. egyesületek 
szövetsége. Az elhatározás okai nyilvánvalók. Rendki-
vüli idők és körülmények, rendkivüli eszközöket köve-
telnek. Itt az ideje, hogy Bajorország katholikusai 
erővel teljesen adjanak életjelt magukról s bebizonyít-
sák a^ éjszakról jövő „Los von Rom" mozgalommal 
szemben, hogy ők is „tettekkel tényezők" Németor-
szágban. Elképzelni sem lehet azt a perfidiát és fana-
tizmust, melylyel ennek e mozgalomnak itt is talajt 
készíteni igyekeznek. De nemcsak védelemre van itt 
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szükség, hanem a kath. szervezkedésnek fel- és kiépí-
tése is munkát, erős férfimunkát követel. A jelszó, a 
katholikus jelszó Agostából ezúttal tehát ez : előre ! 

Hogy miért, erre csak egy példát akarok felhozni. 
Bajorország paritásos ország túlnyomó kath. többség-
gel. És mégis a kath. papságnak fizetési inferioritá-
sából paritásért kell küzdeni a protestáns lelkészek 
több állami dotácziójával szemben. Épp most volt 
Schweinfurtban katholikus papi kongresszus. Itt a kö-
vetkező határozatokat kellett hozni : 

1. A kath. plébánosok ellátását (Gehalt) a protes-
táns lelkészekével páritásosan kell kiszabni. *) 

2. A segédlelkészek ellátása 1020 márkáról 1200 
márkára emelendő, ugy, hogy ebből 800 márkát a plé-
bános kapjon a káplán teljes ellátása czimen, 400 
márka pedig tisztán a segédlelkész kezébe folyjon. 
Ezenfelül a segédlelkészek szolgálatuk 20-ik évéig 
ötödéves pótlékul 150 munka javitást kapjanak. 

3. Mellőzni kell az eddigi nyugdij-fokozatot 
(1200 illetve 1500 márkát) és minden nyugdíj 1500 
márka legyen. 

4. Mindezt, épp ugy mint a hivatalnokoknál, elő-
leges havi részletekben kell kifizetni, a halálozási hó-
nap illeték pedig teljességében meghagyandó. 

Kecs , nov. 25. Együttes föpásztori levél a ,.Los von 
Romu mozgalommal szemben. — (Folytatás.) 

A mi kedves osztrák hazánkban, — Isten hall-
gassa meg panaszunkat — a régi szomorú színjáték 
uj, fölöttébb visszataszító alakban mutatkozik. Kiadták 
a „El Rómától"—jelszót és az visszhangra talált. Min-
den katholikus keresztény jól tudja, hogy ez a vak-
merő felhívás a Rómától, a keresztény egység közép-
pontjáról való elszakadásra, örök lelkiüdvét veszélyez-
teti. Az „El Rómától" — távozást jelent szent Pétertől, 
távozást a kath. egyháztól, melyet Krisztus Urunk 
Péterre, a sziklaemberre alapított és épített ; távozást 
jelent tehát Jézus Krisztustól, a ki szent Pétert a 
földön helytartójává tette; távozást jelent az Istentől, 
mert Jézus Krisztus az Isten emberré lett Fia — a 
mint ezt Carthago nagynevű vértanú-püspöke, szent 
Cyprián (y 258) abban a nevezetes mondásában fe-
jezett ki: Annal; Isten nem lehet az Atyja, a Jci az egy-
házban nem látja az ö anyját. (De unit. Eccles. c. 6.) 

Tekintettel felelőséggel terhes pásztori kötelessé-
günkre és sarkalva a mi osztrák hazánk, különösen pedig 
a mi honatyánk, Ő felsége, legkegyelmesebb császárunk 
és urunk iránt való szeretettől, mi szakadatlanul azon 
voltunk, hogy az ebben a kísérteties szózatban rejlő 
veszedelmet lelki nyájunktól eltávolítsuk. Az „El Ró-
mától" nevű visszataszító mozgalom kezdeményezői ós 
vezetői Ausztria katholikusait elidegeníteni akarják szent 
vallásuktól épp ugy mint szeretett hazáj októl. 

Es hogyha honáruló ós felségsértő terveiket el is 
rejtenék, támadásaik a vallás ellen azokat mégis nyil-

*) Előbbi számunk budapesti E. T.-ból kitűnt, hogy a kath. 
papság hazánkban, az anyagi ellátás tekintetében, máris inferio-
ritásban van a prot. és schismatikus papsággal szemben. Miért ? 
Mert ezek már élvezik a kongrua javitást, a mi papságunk még 
nem. Szert;. 
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vánvalókká tennék. Mert az Isten és az ő egyháza 
iránt való engedetlenség maga a fennálló világi hata-
lom ellen való támadást is magában rejti, és az állam 
összes létalapjainak a legsúlyosabb kárt okozza. A ki 
hűtlenné válik Istenhez, az nem lesz hűséges a császár-
hoz, a ki Isten kegyelméből ül a trónon. 

Ennek a tapasztalás által elég gyakran megerősí-
tett igazságnak komoly megfontolásával és a ti földi 
ós mennyei javatok ellen irányuló nagy veszedelem 
idején való elhárítása végett, a mi közös tanácskozá-
saink alatt kezdet óta szemügyre vettük a „El Rómá-
tól" nevü mozgalom szerzőinek kárhozatos üzelmeit. 
Közös elhatározások alapján egyes főpásztorok egyház-
megyéjökben mindenek előtt kiki a különleges viszo-
nyokhoz képest tájékozták és óvták a híveket a kath. 
egyház, a fenséges habsburgi dynastia és az osztrák haza 
ellen irányuló mozgalom tekintetében. Ezen felül, a 
hol szükséges volt, figyelmeztettünk a veszedelmekre, 
melyek a nép igazi jólétét e zavaros mozgalom részé-
ről fenyegetik. 

Azon voltunk továbbá, hogy missiók ós lelkigya-
korlatok, gyűlések, felolvasások és a kath. sajtó utján 
egyházmegyéink hiveit felvilágosítsuk és a romboló 
izgatás ellen való ellenállásra megerősítsük. Különös 
örömmel karoltuk fel mint kedvező alkalmat a szent 
jubileumot a hitélet felújítására és titeket, kedves 
híveink, a nyújtott üdvösséges eszközök s a bőven 
folyó malasztos adományok buzgó használására hívtunk 
fel. A. jubileumi ajtatosságokon való rendkívül élénk 
részvevés megmutatta, hogy a katholikus keresztény 
-h.it ós az egyházhoz való rendületlen ragaszkodás a jó 
és nemeslelkü osztrák nép szivében mólyen gyö-
kereznek. 

Minthogy azonban ezt az egyházellenes és állam-
veszélyes mozgalmat a rosszakaratuak még mindig 
fenntartják, mi, mint osztrák püspökök, kénytelenek 
vagyunk a hivek lelkiüdvének védelmére és a haza 
érdekében szavunkat Isten és híveink előtt erősen 
hallatni. 

Igaz, hogy a kath. egyház Ausztriában a lakos-
ság túlnyomó többségét mondhatja magáénak, igaz. 
hogy Ausztria katholikus állam. Mindazonáltal kiáltó 
igazságtalanság lenne azt mondani, mintha valamely 
más keresztény hitvallás kivetöi elnyomatnának és igaz-
ságtalan bánásmódban részesülnének. Az osztrák katho-
likusoknak a katholikus vallásban birt nagy jót a más-
vallásu polgárok számára keresztény felebaráti szere-
tetből mindenesetre szabad kivánniok. Ámde ez az 
óhajtás a jogrend kötelességeit soha sem sértette meg. 
Minden más keresztény hitvallást követök Ausztriában, 
az igazi paritás védelme alatt, zavartalan békében 
részesültek. Hol volt az a kath. pap, a ki ezt a pari-
tást, ezt a polgári egyenjogosítást megtámadta, vagy a 
más keresztény hitvallás követőinek zaklatására lett 
volna ? Mikor mondottak az osztrák katholikusok gyű-
léseiken gyalázó beszédeket ós sértő szavakat polgár-
társaik ellen a keresztény hitvallás különbsége czimén ? 
És mily szerencsésnek tartanák magukat más, nem 
katholikus országokban élő katholikusok, hogyha oly 
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helyzetben volnának, mint a nemkatholikusok Ausz-
triában ? ! Tehát csak alaptalan váci lehet a mozga-
lom alapja, melyet csak azért eszeltek ki, hogy a kath. j 
egyház ellen Ausztriában indított bűnös játékot ken- i 
dőzni lehessen. 

Hogyha ennek a méltóságon aluljáró (unwürdig) 
izgatásnak eredetét és czélját, valamint használatba 
vett eszközeit vagy pedig az elcsábításnak szánalomra 
méltó áldozatait tekintjük, mindenütt a mi kath. anya-
szentegyházunk becsmérlő támadásával és ostromlásá-
val találkozunk. Nem tisztán vallási ürügyek alatt, ha-
nem egyúttal politikai és nemzetiségi pártszenvedélyből 
törekedtek a mozgalom szervezői a kath. egyházat 
mint a népies és nemzeti fejlődés ellenségét gyanúba 
hozni. Ilyen tisztességtelen eszközökkel igyekeznek az 
egyházból való elszakadás és áttérés előmozdítói a 
mozgalmat különösen oly katholikusok körében terjesz-
teni, kik vagy elhanyagolják vallási kötelességeiket, 
vagy kik éretlen gondolkodással fogalmat sem tudnak 
magoknak alkotni a hittagadás bűnéről. Az ellenséges 
viselkedés takarójául az az alaptalan vád szolgál, 
mintha a kath. egyház szolgái igazságtalanok volná-
nak evvel vagy avval a nemzetiséggel szemben. Mi, 
főpásztorok és pásztorok, mi mindnyájan jól tudjuk, 
hogy nekünk minden híveinkkel szemben igazságosak-
nak kell lennünk. 

Határtalan vakmerőségükben a közveszélyes moz-
galom vezetői politikai czéljokat is kihirdették. Ausztria 
jövője, azt mondják, csak úgy alakulhat szerencsésen, 
ha a kath. egyház igáját lerázza. Nyilvánvaló dolog, 
hogy ez az állítás a tiszteletreméltó habsburgi mon-
archia szétrombolására czéloz. Mert hiszen éppen akkor 
hajtotta végre Ausztria a múltban a legdicsőbb tette-
ket, midőn népei híven ragaszkodtak a kath. egyház-
hoz és a dicső habsburgi dynastiából származó uralko-
dók életöket és véröket koczkáztatták a kath. egyház 
védelmében. Amint az egyház ellenségei mindig bosz-
szusággal tekintettek Ausztria dicső történetére, úgy 
az egyháznak e mostani ellenségeit is Ausztria fenn-
állása ellen intézett izgatásaikban az a czélzat vezérli, 
hogy ezt a birodalmat meggyengítsék és feloszlásnak 
indítsák. 

A mély sajnálatra méltó mozgalomnak ürügyül 
igen gyakran szolgál az is, mintha a római kath. egy-
ház ellensége vagy elhányagolój a volna a nemzeti 
haladásnak és fellendülésnek. Innen származik az u. n. 
népvallásokra ós nemzeti egyházakra való törekvés. 
Es a mint ezekkel a tisztátalan eszközökkel eretnek-
ségre igyekszenek csábítani némelyeket, ugy másokat 
ugyanezen eszközökkel szakadárságba akarnak sodorni. 
Ámde az egyház valamennyi gyermekét anyai szeretet-
tel öleli keblére, és a mint erejétől telik, valamennyi-
nek haladását támogatja, s valamennyit az ideigleniek-
ben s örökkévalókban boldogoknak kívánja látni. 

Nem ritkán mondogatják az egyház ellenségei azt 
is, hogy a katholikusok lelkiismeretét egy idegen ha-
talom, a pápa iránt való engedelmesség köti le. Ámde 
ez a hatalom, a római pápaság, nem idegen intézmény 
ausztriai katholikusai részére, nem akadály, sőt buz-

dító arra való nézve, hogy hazájokhoz és honatyjukhoz 
hűségben és engedelmességben ragaszkodjanak. 

(Vége köv.) 

Freiburg. (Svájcz.) Az egyetemi tanév megnyitása 
— itt nov. 15-ón volt templomi és egyetemi ünnepély-
lyel. Éppen Albertus Magnus napjára esett, a ki mun-
káinak 21 ivrét kötetre terjedő óriás nagyságával meg-
mutatta a világnak, hogy tanulóknak és tanároknak 
egyaránt például szolgálhat a tanulásban és tanításban. 
A templomi és egyetemi ünnepségben a tanári kar 
teljes számmal vett részt, ország-világnak fényesen 
megmutatva, hogy ker. hit és emberi tudomány nem-
csak szépen megférnek egymással egy és ugyanazon 
lélekben, de a külvilágban is a hitetlen tudományénál 
sokkal szebb sikerekre képesítenek mindenkit, a mint 
ezt a lelépő Rector MagnifLcus dr Schürer multévi 
rectori beszédében oly szépen kifejtette. 0 ugyanis 
arról szólott akkor, hogyan kell a világtörténelmet be-
osztani? Miután bebizonyította, hogy mily tudomány 
ellenesen járnak el azok, kik a keresztény vallás ujjá-
szülesztő hatását el nem ismerik, kimondá, hogy ő 
mint tudomány-egyetem rektora az uj század kezde-
tén nem fél nyilvánítani azt, hogy Krisztus Urunk, az 
Isten Fiának, emberi alakban való megjelenése itt e 
földön, a legmélyebb behatolást jelenti a világtörténe-
lembe. A templomi ünnepély után tartott egyetemi 
megnyitón a nevezett lelépő R. M. rövid áttekintésben 
örvendeztető képet rajzolt az egyetem lefolyt évének 
életéről. Az egyetem népessége szaporodik. Tavaly 300 
immatrikulált hallgató volt, ezidén ezeknek a száma 
350. A rendkívüli hallgatókkal együtt az egyetemi 
polgárok száma 400. A bázeli egyetem hallgatóinak 
számát már elérte. Megjegyzendő, hogy Svájczban az 
egyetemek csak ily kis számokkal szerepelnek, mert 
az ország népességéhez képest sokan vannak. Nagy 
szaporodást mutat különösen a theologiai fakultás. A 
két theologiai konviktus, az Albertinum és a Canisia-
num tömve vannak. 40 jelentkezőt kellett hely hiá-
nyában elutasítani. Jele, hogy bővebb ellátásról kell 
gondoskodni. Freiburg lesz Svájcz katholikus részének 
középpontja. Az Academia Gregoriánáról már említést 
tettünk. A tiszta gregoriánus ének művelése a czélja. 
Alapszabályait Satolli bíboros, a római Studiorum 
Congregatio nag3^tudományu praefectusa szerkesztette. 
XIII. Leo pápa, a ki ennek a pápai egyetemnek úgy-
szólván értelmi szerzője és legfőbb protektora, uj meg-
elégedéssel tekinthet erre az egyetemre, a hol az 
Academia Gregoriana a tiszta egyházi éneket, a dö-
mések által vezetett philosophiai és theologiai tan-
folyam pedig a szigorú thomistikát van hívatva mű-
velni, fenntartani és fejleszteni. 

R ó m a , nov. 23. X I I I . Leo pápaságának negyedszáza-
dos jubileuma — ismét ujabb lendületet fog hozni a kath. 
hitéletbe. Ama nevezetes évforduló tudvalevőleg 1902. 
febr. -25-ére esik. Mielőtt az ünnepségek és üdvözlések 
megindulnának, szabad legyen nekem e helyütt is arra 
figyelmeztetni, hogy a puszta örömnyilvánulásoknál, 
százszorta szebbek a tettek. Uj, friss katholikus hit-
életnek kell áthatni a katholikus nemzeteket. A föl-
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diekben való elmerülés e mai korszakában érvényre kell 
emelni a lemondás lelki nagyságát, mert csak lemondó 
nagy lelkek tudnak nagyokat alkotni. Az emberi 
szabad akarat féktelen emancipatiójának napjaiban az 
isteni 10 parancsolat alapjaira kell minden egyes, 
minden család, minden állam életét és törekvését visz-
sza helyezni. Az „El Rómától" nevü mozgalmat fokozott 
ragaszkodással Rómához lehet csak visszaszorítani. 

Mindakét irányzatra nézve a szeráfl életű Assisii 
szent Ferencz bámulatos, ellenállhatatlanul hóditó pél-
dát állított fel minden század számára, tehát a mienkre 
nézve is. Papság és világi hívek Assisii szent Ferencz 
szelleméből merítve ujjáalkothatják a pogányságba 
visszasülyedni hajlandó modern világot. Es ez a rege-
neráló erő, XIII. Leo pápa tanúsága szerint, a világ 
számára a ferencziek III. rendjében van felhalmozva. 
Szentséges atyánk 1882. szept. 17-én kelt idevonatkozó 
levelében ekkép nyilatkozik : „Vajba a keresztény né-
pek odahömpölyögnének a Ili-rend életmódjához, oly 
buzgón és oly tömegesen, a mint valaha Assisii szent 
Ferenczhez vonultak a népek minden felől szent vetél-
kedésben." És 1897. január 27-én egy franczia gyáros-
nak (Harmel-nek) ezt mondotta: „Édes jó Harmelem, 
nem szabad késedelmeskedni szent Ferencz III. rend-
jének népszerűsítésében ; mert ez, midőn Krisztus szel-
lemét emeli uralomra, egyúttal minden baj ellen gyó-
gyító szert alkalmaz és azonnali menekvést nyújt". 

Ugyancsak XIII. Leo pápa mondta eme nagyje-
lentőségű szavakat: „A táisadalmi kérdés megoldása 
szerintem a III. rend." És 1886. márcz. 12-én igy kiál-
tott fel a szent agastyán: „Oh az a III. rend! Ti 
tudjátok, mennyire óhajtom, hogy elteijedjen : újra és 
újra visszatérek erre és minden alkalommal szóba ho-
zom, mert meg vagyok győződve róla, hogy a III. 
rend és sz. Ferencz szelleme által a világot meg fog-
juk menteni." Es hogyha mindezekhez hozzávesszük a 
pápának ezt a mondását : „Buzgón kell a III. rend ki-
építésén és terjesztésén fáradozni," és ezt a követke-
zőt; „A III. rend terjesztésében segédkezni annyi, mint 
Isten művét végrehajtani," akkor ebből teljes bizonyos-
sággal lehet látni, hogy ez az üg}̂  a szentséges atyá-
nak nagyon szivén fekszik, és hogy itt nagy dologról 
van a szó. 

Leóból nemcsak a tudós és hitbuzgó pap és lelki 
atya beszél, hanem kiválóképpen a pápa, a kire az 
egész kereszténység pásztori hivatala van bizva, s a 
kinek sasszeme és atyai szive korát és annak szükség-
leteit magas polczáról teljesen átérzi, áttekinti. Egység 
fokozza az erőt. A pápa félszázados jubileuma alkal-
mából a szent agastyánra nézve örvendetesebb, az 
emberiségre nézve üdvösebb dolgot cselekedni alig le-
hetne, mint ha különösen katholikus férfiak tömege-
sen sorakoznak Assisii szent Ferencz zászlója alá mint 
„milites Christi", mint „Machabaei alteri", a mint IX. 
Gergely pápa a tertiariusokat nevezte. Ez volna XIII. 
Leo pápa számára a legszebb jubileumi ajándék. *) 

*) Papok és világiak, kik a tertiariusok nagy szent ügye 
iránt érdeklödnek, olvasgassák a következő munkákat : P. Ign. 
J eil er O. S. Fr. Normalbuch für die Mitglieder des B. Ordens" 

KATÜ. EGYESÜLETI ÉLET 
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KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-László-Társulat nov. 27-én délután a 

központi papnevelő intézet dísztermében választmányi 
ülést tartott, melyen a tagok nagy számmal vettek 
részt. Jelen voltak a többek között: Szmrecsányi Pál 
dr szepesi püspök, egyházi elnök, Zichy Nándor grót 
világi elnök, Balogh Sándor dr lovag alelnök, Krizsan 
Mihály pénztáros, Purt Iván dr titkár, továbbá Lipthciy 
Kornél, Szerencs János kir. tanácsos, Major Ferencz dr, 
Csajághy Károly dr, Pokorny Emmanuel, Gabler Lajos 
Pál stb. választmányi tagok. A püspök-elnök megnyit-
ván az ülést, melegen üdvözölte a megjelent választ-
mányi tagokat és örömének adott kifejezést azon nagy 
kitüntetés felett, mely a társulatot alelnökének Városy 
Gyula dr praelatus urnák székesfejérvári püspökké tör-
tént kineveztetése által érte. Azután hosszabb beszéd-
ben, a választmányi tagok általános helyeslése közben, 
kifejtette azon módozatokat, melyekkel ujabb pezsgő 
életet lehet a társulatba vinni s előadta a társulat életében 
az utóbbi hónapok alatt történt nevezetesebb eseménye-
ket. Krizsán Mihály pénztári jelentése után Part Iván 
dr titkár tett részletes előterjesztést az utóbbi időben 
beérkezett kérvényekről, melynek alapján a választ-
mány templom- és iskoláépitési czélokra 2450, kará-
csonyi segélyek czimén pedig 1300, vagyis összesen 
3750 korona segélyt szavazott meg és utalványozott 
ki. Végül Balogh Sándor dr alelnök mondott lelkes 
szavakban köszönetet a püspök-elnök urnák a társulat 
czéljaira adott 1800 koronányi nemeslelkü ajándékáért. 

Felhívás a Szt.-László-Társulat tagjaihoz. 
A Szent-László-Társulat összes alapító és rendes 

tagjainak uj törzskönyvét összeállítani kívánván, annak 
hiánytalan teljessége érdekében tisztelettel felkéretnek 
a társulat Budapesten lakó összes alapító és rendes tagjai, 
hogy tagsági minőségüket és lakásukat folyó évi deczem-
ber hó 25-ig főt. Bart Iván dr pápai t. kamarásnál 
^Budapest, IV., Papnövelde-utcza, közp. papnevelő-
intézet) levelezőlapon bejelenteni szíveskedjenek. 

A társulat vallásos és nemzeti czéljainak támoga-
tása végett belépni kivánó uj tagoknak szolgáljon tájé-
kozásul, hogy a Társulat czélja: a) a pápa ő szentsé-
gét segélyezni; b) a szűkölködő keleti bármely szertar-
tású róm. katholikusoknak és ezek közt kivált az ott 
letelepedett magyaroknak nevelő, oktató s egyéb jóté-
kony intézetek felállítására és föntartására segítséget 
nyújtani ; c) hazánkban a szegényebb sorsú községek-
ben egyházak építését és mindezek, mind pedig egyéb 
katholikus intézetek fentartását gyámolítani. 

A Társulat tagjai rendesek és pártolók. Rendes 
tagja a magyar szent korona területén lakó minden 

Dülmenben, 16-ik kiadás 1897. P. Cassian l'haltr C. S. Fr., Prak-
tisches Handbuch für die Seelsorgspriester zur Leitung des 3. 
Or.dens, Bregenzben, Teutschnél, P. Bup. Müller O. S. Fr., Das 
beste sociale Heil und Bettungsmittel, Paderbornban Junferman-
nál. V. ö. P. Löffler S. J. a Stimm, aus Maria-Laach, 24. köt. 155. 
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katholikus, kor és nembeli különbség nélkül, a ki ma-
gát a társulat tagjának beiratja. A rendes tagok évdi-
jasok vagy alapítók. Évdijasok, a kik a társulat czél-
jaira évenkint két koronát adakoznak, mely részletek-
ben is fizethető ; alapítók pedig, a kik legalább 50 
korona tőkét örök alapítványkép letesznek. A buda-
pesti tagok alapítványai és évdijai a fenti czimen a 
társulati titkárhoz utalványlapon küldhetők. 

Dr Szmreesányi Pál 
szepesi püspök, a Szent-László-Társulat 

elnöke. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1901. évi 
deczember hó 4-ikén, szerdán, délután 5 órakor, Buda-
pesten, a középponti papnevelő-intézet aulájában (IV., 
Papnevelde-utcza 7., I. emelet) rendes felolvasó ülést 
tart, melyre a Társaság alapító, pártoló és rendes tag-
jait, valamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meg-
hívja Budapesten 1901. november hó 27. az elnökség. 
Tárgysorozat-. 1. Folyó ügyek. 2. Dr Stuekner János 
rendes tag felolvasása : Elet és öntudat. 

I R O D A L O M . 

-f- Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 
1397. Közli Kollányi Ferencz. Budapest, 1901. 8-r. 71 1. 

A nagyemlékű gróf Battyáni Ignácz erdélyi püs-
pök, Leges ecclesiasticae regni Hungáriáé czimü nagy-
becsű munkájának III. kötetében, már kiadta ezt az 
1397-ben tartott visitatiót — a Hevenessy kéziratgyűj-
temény ében foglalt másolat után. Kollányi az eszter-
gomi főkáptalan magánlevéltárában kutatván, ott a 
Hevenessy által adott czimmel szórul-szóra megegyező 
feliratú kéziratot talált. Összehasonlítván ezt — 
Battyáni könyvével, ugy találta, hogy a Battyáni által 
átvett Hevenessy-féle másolat nemcsak szerfelett hibás, 
hanem hiányos is. Ez a körülmény birta a mi jeles 
archiváriusunkat arra, hogy az egész kéziratot újból 
másolja le, az olvasási hibáktól a szövegét megtisztítsa 
s a káptalani statútumokkal együtt, melyek a Battyáni-
féle kiadásban hiányzanak, újból tegye közzé. 

Kollányi forrástanulmányi dolgozatainak sora uj 
becses adalékkal szaporodott. 

— Megrendelési felhívás „De la Sal le sz. János, az 
Iskolatestvérek alapítója" czimü munkára. Közli: 
Fischer Ágoston. x̂ ra : 1 korona, vagy 1 intentio. A 
tiszta jövedelem az Iskolatestvéreké. 

A munka tartalma: Előszó. — Bevezetés. — I. De 
la Salle sz. János élete. — II. De la Salle intézete. —• 
III. De la Salle, mint paedagogiai ujitó. IY. La 
Salle tanítási módja. — V. La Salle, mint paedagogiai 
iró. — Befejezés. — Függelék. — Záró szó. 

Az intentiős megrendelések alulírotthoz (Budapest, 
III. ker., O-Buda, Bécsi-ut 163. sz.) ; a pénzesek pedig 
a budapesti iskolatestvérekhez (Budapest, I. ker., Isten-
hegyi-ut 32. sz.) intézendök. 

Iskolák, tanítók, tanulók — kívánatra — 10'V0 

kedvezményben részesülnek. 
Egyszerre megrendelt 10 példány után 1 tisztelet-

példány jár. 
Az iskolatestvérek nagy szegénységükben, a megél-

hetés nyomasztó gondjaival küzködve, minden megren-
delést, mint bármely más kegyes adományt is, égető 
szükségleteik födözésére szolgáló alamizsnának ; a szíves 
megrendelőket pedig mindmegannyi jótevőiknek tekintik ; 
akikről mindenkor hálás szívvel emlékeznek meg. 

E munka megrendelésénél ennélfogva ne annyira 
és ne csupán arra tekintsünk, hogy vájjon mi magunk-
nak van-e reá szükségünk ? — mi magunk veszszük-e 
hasznát? — mi magunkat érdekel-e? hanem vegyük 
figyelembe azt, hogy e munka megrendelésével és ter-
jesztésével egyrészt La Sallenak keresztény paedagogiai 
szellemét terjesztjük ; magyar családjainknak és azok fiai-
nak, főleg a tanítói pályára készülő ifjainknak figyetmét 
La Sallera és intézetére irányítjuk; másrészt pedig, hogy 
La Salle fiait, a keresztény nevelés és oktatás önfelál-
dozó munkásait, az áldásosán működő Iskolatestvéreket 
a megélhetés gondjai ellen való küzdelmeikben segítjük 
ós ekkép alamizsnát nyújtva nekik, jótékonyságot is 
gyakorolunk, a keresztény oktatás ügyét is támo-
gatjuk. 

* 

Nem nők ez Iskolatestvérek, hanem férfiak. Okle-
veles tanítók. Nem leányokat tanítanak, hanem fiukat. 

Hazánkban jelenleg három helyen működnek: 
Budapesten, Csornán, Ürményben. 

Ez év őszén Baján és Bács-Topolyán is le fog-
nak telepedni. Baján magyar novicziátust is fognak 
nyitni. 

Magyar oklevele 12-nek van közöttük. 
* * 

12 tanítóval alapítá meg az Iskolatestvérek Con-
gregatióját 1684-ben Francziaországban, Rheimsban, De 
la Salle sz. János —, és az 1899. évben a Congregatió-
nak — Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában 
— mindössze 1530 háza, — 15.060 rendtagja, 371,705 
növendéke volt. 

Szentséges Atyánk De la Sallet 19U0. óv május 
hó 24-én ünnepélyesen a szentek sorába iktatta. 

Nem holt nagyság tehát De la Salle sz. János, 
mint sok más paeclagogus. La Salle még folyton él. Él 
pedig nemcsak a mennyországban, mint szent; hanem 
a földön is, mint paedagogus. Fénylő és fényét nem 
veszítő, külső nagyságában nem fogyó ; hanem folyton 
ragyogó, folyton növekvő, első rangú csillag ő a pae-
dagógia egén. 

Méltó azért reá, hogy életét, működését, alkotá-
sait ismerjük; szellemét és intézeteit terjeszszük. 

Kelt Budapesten, III. ker., O-Buda, Bécsi-ut 163. 
sz. 1901. április hó 7-én, De la Salle sz. János halálá-
nak évforduló napján. 

Fischer Ágoston, 
az ó-budai „Jó Pásztor' intézet lelkésze. 

VEGYESEK. 

-f- Uj pápai encyklika. XIII. Leo pápa az Oltári-
szentségről óhajt ezúttal szólni. Az encyklika fogal-
mazványa már kész. Mint mindig, most is maga a pápa 
vetette papírra. Mgre Volpini tisztázza. Azután a szent 
atya még egyszer átnézi. Azután kinyomatják és új-
évre szétküldik. Ez a luzerni „Vaterland" híre. 

— Szent Ferencz rendje Amerikában nagy fej-
lődésnek indult. F. é. szept. 14-én és 16-án kelt pápai 
decretumok alapján 3 uj tartománynyal szaporodott:, 
kettővel Braziliában ós egygyel a E. A. Egyesült-
Államükban. A ferenczieknek eszerint Amerikában je-
lenleg 16 tartományuk és 1 custodiátusuk van. A né-
met franciskánusok tevékenysége korszakot alkotó. 
Onnan indult ki az általános reform és Amerikában a 
3 uj tartományt ők alapítottak. 
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— Legnagyobb hatalom a világon a jótevő sze-
retet. Mennél több jót tesz valaki, annál nagyobb 
visszhangot kelt az emberek hálájában. Tapasztalja ezt 
Császlca György kalocsai érsek ur születésének 75 ik 
évfordulóján. Isten éltesse! 

— A pápa a magyar gör. katholikusoknak. A 
görög szertartású katholikus magyarok országos bí-

rságának elnökéhez Vaszary Kolos bibornok, her-
íftc^^p'ílí^ás a következő leiratot küldte : „Méltóságos 

uraim ! Tegnap vettem Bampolla bibornok úr ő emi-
nencziájának levelét, melyben úgy ő szentsége, mint a 
saját nevében köszönetet mond a görög szertartású 
magyar katholikusok jubileumi zarándoklatát megörö-
kítő emlékkönyv megküldéseért. A bibornok úr érte-
sítése szerint a szentatya szívesen vette a neki küldött 
példányt és apostoli áldását küldi mindazoknak, akik 
az emlékmű kiadása körül fáradoztak. Midőn van sze-
rencsém ezeket méltóságodnak örvendetes tudomására 
hozni, maradok kiváló tisztelettel Vaszary Kolos bi-
bornok, herczegprimás". 

— Egy apostoli sziv karácsonyi ajándékai. 
Hitycy Sámuel pécsi püspök ur, a közelgő karácsonyi 
szent ünnepek alkalmából, székvárosa és az egyház-
megyebeli jótékony egyleteknek a következő adomá-
nyokat küldte: 1. A pécsi jótékony nőegylet nép-
konyhája részére 10( 0 korona. 2. A pécsi szent Yincze-
egyletnek 400 korona. 3. Pécsi izr. nőegyletnek 200 
korona. 4. Pécsi Matessa-féle gyermekmenhelynek 200 
korona. 5. A pécsi közkórházból karácsony körül el-
bocsátott szegények segélyezésére 200 korona. 6. 
Bonyhádi Ltgalmas nővéreknek 200 korona. 7. Szeg-
szárdi római katholikus óvodának 200 korona. 8. Szeg-
szárdi népkonyhának 200 korona. 9. Mohácsi jótékony 
nőegyletnek 200 korona. 10. Szigetvári jótékony nő-
egyletnek 200 korona. 11. A pécsi jogakadémiai se-
gélyző-egyletnek 200 korona. 12. A pécsi budakülvárosi 
katholikus körnek 100 korona. 13. A valpói szegé-
nyeknek 200 korona. Összesen 3500 korona. 

— A budapesti Mária-kongregáczió kitüntetése. 
Szép kitüntetésben részesült 27-én a budapesti Mária-
kongregáczió. Ugyanis a katholikus hitélet fellendítése 
körül nagy tevékenységet kifejtő Kohl Medárd felszen-
telt püspök ur aznap délután 5 órakor meglátogatta a 
nevezett kongregácziónak Damjanich-u. 50. szám alatti 
uj épületét. A püspök, akit Solymosy Oszkár a kongre-
gáczió igazgatója fogadott és kalauzolt, megtekintette 
az uj épület összes helyiségeit és kápolnáját és a 
látottak felett teljes megelégedését nyilvánította a 
kalauzoló igazgató és a Philippinum tagjai előtt, akik-
nek mindegyikéhez volt egy-egy kedves szava a fő-
pásztornak. 

-— Gróf Csák y Károly váczi püspök ur jótékony-
ságának s bőkezű gondoskodásának legújabb jelét a 
közelgő karácsonyi szent ünnepek alkalmából látjuk, 
midőn nemesen érző atyai szivének szeretetével humánus 
czélokra a következő adományokat tette : a váczi Oltár-
egyletnek 200 k., apáczáknak karcsonyra 300 k., a Jóté-

kony egyesületnek 200 k., sz. Yincze egyesületnek 100 k., 
a papneveldének karácsonyra 200 k , Siketnémák inté-
zetének 150 k., izr. „Montefióreu jótékony egyesület-
nek 100 k., a váczi katholikus körnek 200 k., a Kath. 
Legényegyletnek 100 k., a Tüzoltóegyletnek 100 k., 
a Tápintézetnek karácsonyra 100 k., a váczi Tanító-
egyesületnek 100 k., a majsai apáczáknak karácsonyra 
60 k., a váczi népkonyhának 100 k., a rendőröknek 
100 k., a római Pápa őszentségének Péter-fillér czimén 

i 400 k., a főgimnázium 8 osztályának eg3^enként egy 
10 kor. arany 80 k., huszároknak karácsonyra 100 k., 

1 a pászthói kórháznak 50 k., az esztergomi tanitóké-
pezdei segélyegyesületnek 400 k., a szepesinegyei régé-
szeti társulatnak 100 k., az országos orvosi nyugdíj-
intézet javára 200 k., az egyet, segélyegyletnek 100 k. és 
a siketnémák és vakok jolsvai intézetének 20 k., tehát 
összesen 3560 k. De ez az összeg még nem merít ki 
mindent. 

— Az angolkisasszonyok budapesti nevelőinté-
zetében fennálló kir. katholikus elemi és polgári tani-
tónőképző-intézetek „Segítő .Egyesülete-' f. évi decz. 
hó 1-én délután fél 3 órakor az intézet ..első emeleti 
dísztermében (ITS'. Yáczi-utcza 47.) tartotta választmá-
nyi ülését. 

— Megtérés. Pálfán a pécsi egyházmegyében nov. 
hó 17-én Balogh István 52 éveS réf. kisházas, Tóth 
Anna rk. nő férje, áttért, és felv-étététt a katholikus 
anyaszentegj^ház kebelébe. A megtért apának 24 éves 
István nevű fia öt év előtt szintén a kath. Egyház 
tagjává lett. A többi gyermekek is a kath. szent hit-
ben neveltettek. ' ' ' 

— Immaculata napján a budai Mária-congrega-
tiéban ünnepélyes tagfelvétel lesz. Az actust dr Kohl 
Medárd fölszentelt püspök ur fogja végezni. 

— Egyházi kinevezés. A király a vallás- és köz-
oktatásügyi minister előterjesztésére Kosztra Ignácz 
csomaközi esperes-plebánost a szatmáii székeskáptalan 
tiszteletbeli kanonokjává kinevezte. 

— Az É. A. Egyesült-Államok imanapja. Roosevelt 
elnök nov. 2-án adta ki azt a rendeletet, melylyel a 
hálaadás napjának nemzeti ünnepét nov. hó 28-ra ála-
pította meg. A rendelet sokkal rövidebb mint rendsze-
rint lenni szokott. Egyebek közt a következőképp 
hangzik: „Gyászoljuk Mac Kinley elnököt, mert sze-
rettük és tiszteltük. De ezen szerencsétlenség daczára 
is igaz, hogy a világ egyetlen nemzetének sincs annyi 
oka a hálaadásra, mint nekünk. Különösen az elmúlt 
év a béke és a bőség esztendeje volt. Hálánkat a 
Mindenható előtt leginkább azzal mutathatjuk be, hogy 
embertársaink iránt kötelességünket e földön híven 
teljesítjük." 

— Kath. autonomia. A kath. autonomia ügyé-
ben bizalmas értekezletet tartottak mult hó 25-én a 
főrendiházban. Szapáry Gyula gróf meghívására töb-
ben megjelentek avégből, hogy a már megfeneklettnek 
látszó ügyet újra napirendre hozzák, s a kongresszus 
összehívását is lehetővé tegyék. A kongresszust való-
színűleg 1902. január második hetében összehívják. 
Miután a délutáni ülések tartására a főrendiház ülés-
terme kellő világítás hiányában nem alkalmas, ennél 
fogva a kongresszus más alkalmasabb helyen lesz 
megtartva. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.* 

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

Tartalom. Vezéreszmek és Tanulmányok. Világszemle. — A német katholikusok főiskolai mozgalma. - Egyházi Tudósítások. B u d a -
p e s t : Kath. társadalmi és politikai akczióink mellett kell-e még nekünk intézményes autonomia, és — miért ? — B é c s : Együttes, 
főpásztori levél a „Los von Rom" mozgalommal szemben. — Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és szónoki iskolái. „A Pázmány-

intézet növendékeinek magyar iskolája." — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

L E O N E . 

F e l h í v á s előfizetésre. 

Világszemle. 
I. 

A ha ta lmas Habsburgok három korszakot , 
középkort , ú jkor t és legújabb kor t l á to t t 
bécsi pa lo tá jának tőszomszédságában ir tain 
be 33 év előtt nap lómba a n é m e t szépiroda-
lom csaknem bálványozot t nagymesterének , a 
hitbeli vakbuzgóságról egyá l ta lában nem is 
gyanúsí tha tó Göthének egyik könyvéből a kö-
vetkező vi lágtör ténet i je lentőségű nyi latkoza-
t o t : „Mindama korszakok, melyekben a hit 
uralkodik, fényesek, szivlelkesítők és terméke-
nyek, a kor társak és az utókor számára . Ellen-
ben mindazon korszakok, melyekben a hitetlen-
ség ügygyel-bajjal nyomorúságos győzelmet 
aratot t , még hogyha pi l lanatnyi lag fénykörrel 
dicsekszenek is, e l tűnnek az u tókor előtt, 
mer t terméketlen dolog ismeretével senki sem sze-
re t foglalkozni."*) 

*) Alle Epochen, in welchen der Glaube herrscht, 
sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar tür Mit-
und Nachwelt. Alle Epochen dagegen, in welchen der 
Unglaube einen kümmerlichen Sieg behauptet, und 
wenn sie auch einen Augenblick mit einem Schein-

A Habsburgok ódonságokban és ú jdonsá -
gokban bővelkedő pa lo tá jáva l tovább nem kí-
vánok foglalkozni. Vol t iclő; II. Fe rd inánd ide-
jében, midőn „ imádság" m e n t e t t e m e g a 
császárt , az ő városá t és birodalmát . A k k o r 
is a ka thol ikus hi te t os t romolták. Es a csa-
szár a feszület e lőt t imádkozot t , és a keresz-
t en f ü g g ö t t I s ten-ember onnan a mennyekbő l 
k i szabadí to t ta a hozzá esdeklő császár t ellen-
ségeinek, a kik a ka th . hit ellenségei va l ának r 

erőszakos tőrvetéseiből. 
A helyet t , hogy tovább ku ta tnók , hogyan 

vi t te tönk szélére a kathol ikus és tróntisz-
telő Ausz t r iá t a minden t sa já t kezeibe kon-
czentráló, az egyháza t szolgálói r ang ra lefo-
kozó jozefiniszt ikus ál lampoli t ika állami iskola-
rendszere — vallásilag és hazafiúikig: t ek in tsük 
meg, mi t foglalnak m a g u k b a n Göthének a hit-
ről és hi te t lenségről szóló fentebbi szavai s 
mi következik belőlük, ha azoknak kérlelhe-
te t len igazságát Magyarországra a lka lmazzuk . 
Lássuk ! 

Göthe szavaiban minden idők t apasz t a -
lása visszhangzik. A mi t a Szent í rás az i s ten i 
Ítélet szigorúságával rövid lesújtó szavakban 
így fëjez ki : „qui non credit, iam iud ica tus 

glänze prahlen, verschwinden vor der Nachwelt, weil 
sich Niemand gern mit Erkenntniss des Unfruchtbaren 
abgeben mag. Westöstl. Divan. 
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est", a ki — ember, család, nemzet — nem 
hiszen, annak végzete a szenvedés, a fölöt t 
az Is ten pálczát t ö rö t t : ugyanaz t Göthe az 
ö szines és zengzetes költői nyelvének tel jes 
e loquent iá j ával jeleníti meg előt tünk. Az 
Is tenben hivő nemzedéke t a je lenben és a 
jövőre nézve fényessé, emelkedetté , sikeres tevé-
kenységben, a lkotásokban t e rmékenynyé teszi 
az ő Is tenbe ve te t t hite ; mig lia valamely 
nemzedék, valamely kor, az Is tenbe ve te t t hi-
t e t elhanyagolja, sőt megvet i és lábbal t iporja , 
az a nemzedék, az a kor, je lenében és jövőjére 
nézve egyideig álfényben sütkérezhet ik ugyan, 
de utóvégre a hi te t lenségnek nyomorúságos 
sikerre j u t t a t á s a mia t t mégis csak megvetés 
t á rgya leszeu, mer t az emberi szellem úgy 
van vá l tozha ta t lanúl megalkotva , hogy termé-
ket len álfénytől és t a r t a l m a t l a n lá t sza t tó l vég-
t é re a laposan megcsömörlik és nem ta lá l élve-
ze te t csak a teljes való Igazságban s a Benne 
való hi tben és megnyugvásban , mely fényt 
á rasz t az emberi lélekre, emelkedet té teszi a 
szel lemet és nagy, hősi, ha kell. emberfelet t i 
t e t t ek t e rmőta la j ává alakí t ja á t az emberi 
szivet. íme, Göthe" szavainak t a r t a lma s mesz-
sze-messzevágó ereje. 

Az Is tenben való hit magasz tosságának 
el ismerésében és dicséretében, egyébiránt , kü-
lönös módon, csaknem a szavak azonosságával 
ta lálkozik Göthével — Thiers. „Ha kezemben 
volna, úgymond ez utóbJbi, a hi tnek igazsága, 
k iá rasz tanám azt hazámra.. É n részemről ezer-
szer jobban szeretem a hivő nemzete t , mint a 
hitet lent . Egy hivő nemze t j obban lelkesedik 
a szellemi t e t t ekre s nagyobb hősiségre képes, 
ha arról van szó, hogy nagyságá t védel-
mezze".*) 

Fá jda lom és re t tege tés fog el, lia akár 
Göthe, akár Thiers szavainak kér le lhetet len 
fenséges igazságát hazámra a lkalmazom. Fáj -
n a k nemze tem vezetőinek Is tennel szemben 
e lkövete t t meggondola t lanságai , s borzalom-
mal gondolok a végkifejlődésre, melynek ok-
vetet lenül be kell következni, hacsak Isten-
kéri elés és expiatio nem lép közbe. 

A nemzet fiai csaknem vért izzadnak im-
már, hogy valahogy kipréseljék magukból a 
nagylábon való élés elviselhetetlen terhei t ; — 
és mégis, — vagyis éppen azért , mer t mes-

*) Thiers szavai idézve Dupanloup Renan ellen 
irt röpiratában. 

terkél t , nem természetes, erőszakos minden, — 
nincs áldás semmin az országban. 1868-ban 
csak 2 milliót, je lenleg m á r 42 milliót fordí-
t unk közokta tás i dolgokra. S a rengeteg költ-
ségnek, a rengeteg ok ta tásnak mi az ered-
m é n y e ? . . . Nincs munka , az emberek nem 
tudnak megélni : mennek más hazába, hol van 
munka , kereset és megélhetés. 1900-ban 54,767 
ember vándorol t ki. Amerikából egy félév 
a la t t má r a második friss alapítású magyar lapot 
kapom. Nomen—omen. A második lap neve „Ma-
gyarok Csillaga". H á t a magyarság csillaga má r 
csakugyan elbujdosot t volna Európa egéről 
s o t t messze a tengeren tú l aka rna u j élet 
kelését je lenteni reánk nézve ? ! 

Ha jh , valóban, nagyon r ánk súlyosodott 
az I s ten keze. Úgy lá toga t meg bennünket , 
az Isten, a hogy az ország szolgál neki. Sta-
t iszt ikai ada tok , beszél je tek! 

Magyarországban 1900-ban 169,687 házas-
ságkötési polgári aktus tör tént . A 839,374 
jegyes közöt t hány volt kathol ikus és görög-
keleti, a házasság szentségében hivő ember, 
k ikre nézve, mer t a házasság szentség, csak 
akkor tö r ténhe t ik házasságkötés , mikor szent-
ség jöhe t létre. Nos, liánv szentséghivő keresz-
t ény t t évesz te t t meg ezidén a házasságkötési 
polgári ak tusnak meg tö r t én t házasságkötésről 
s valódi házas társakról szóló beszéde — a 
házasság szentségének felvétele e lő t t? Hány 
ember t t e t t hazánkban a „törvény, jog és igaz-
ság" h i t t agadóvá — Is ten előtt — házasság-
kötés cz imén?! Ne szálj, oh Uram, velünk 
Ítéletre, „mer t egy élő lény sem igazul meg 
a te szined e lőt t !" 

Menjünk tovább ! 
Fe lnő t t ek közt íme igy puszt í to t t a hi-

te t lenség csak az egy házasságkötés czimén ? 
Lássuk, mily puszt í tás t vitt véghez — a kis-
dedek, az ú jszü lö t tek közö t t? Statisztika, be-
szélj tovább ! 

Az újszülöt tek közt tavaly keresztény 
szülők gyermekei közöl nem részesültek ke-
resztségben ! 

333,878 róm. kath. közöl 67 
75,987 gör. kath. „ 1,960 
82.368 gör. kel. „ 3,039 
45,334 ág. ev. r 907 
86,994 ev. ref. „ 2,140 
2,465 unitárius r 443 

334 már felekezetlen közöl 334 
Összesen : 627,360 keresztelendő közöl 8,890 gyermek. 
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E z a 8 8 9 0 k e r e s z t e l e t l e n ü l m a r a d t ú j s z ü -
l ö t t g y e r m e k a z á l t a l á n o s s z ü l e t é s i a r á n y sze-
r i n t v á j j o n h á n y f e l e k e z e t l e n ü l , h i t v a l l á s né l -
k ü l é lő szülő o r s z á g o s l é t s z á m á n a k t e l e l 
m e g ? . . . . Mive l h a z á n k b a n 1000 l a k o s r a 
é v e n k i n t 4 0 — 4 2 s z ü l e t é s e s i k : v i l ágos , h o g y 
a k e r e s z t s é g g e l n e m t ö r ő d ő , a k e r e s z t é n y va l -
l á s t ó l v é g k é p p e l z ü l l ö t t , t e h á t k e r e s z t é n y ér-
t e l e m b e n hitetlen e m b e r ö s s z e s e n l e g a l á b b 
206,000 — 225 ,000 él h a z á n k b a n . E z e k n e k a 
s z á m a , h a ig}^ h a l a d , é v e n k i n t c s a k s z ü l e t é s 
r é v é n m a j d n e m 9000-re l s z a p o r o d i k . V a g y i s : a 
k e r e s z t é n y v a l l á s t ó l v a l ó e l p á r t o l á s h i t e t l e n -
s é g e é v e n k i n t e g y j ó k o r a v á r o s n é p e s s é g é n e k 
m e g f e l e l ő „ e m b e r a n y a g o t " r a g a d el a k e r e s z -
t é n y v a l l á s t ó l , a t ö r t é n e t i , a k e r e s z t é n y M a -
g y a r o r s z á g t ó l , — k o r h a d á s , v á g y e l s z á r a d á s czi-
m é n , a z t n e m v i t a t o m . 

E s a k e r e s z t é n y v a l l á s t ó l , a z o r s z á g e rkö l -
csi l é t a l a p j a i t ó l v a l ó e m e , h a l á l s z a g o t t e r j e s z t ő 
e l z ü l l é s n e k o r s z á g o s p r o c e s s u s a , e g y i g a z á n 
p o é t i k u s n a g y m o n d á s s z e r i n t , o ly s z ü k s é g e s 
és k e l l e m e s v a l a m i e b b e n a z o r s z á g b a n , m i n t a 
m a d á r d a l a és a v i r á g i l l a t a a n a p f é n y e s leve-
g ő b e n . E z t a n a p f é n y t p e d i g , v i l ágos , h o g y 
c s a k a s z a b a d e l v ü s é g s u g á r o z h a t j a ki e r r e a 
s z e r e n c s é t l e n o r s z á g r a . K a t h . e m b e r a j k a a 
h a l á l t é l e t n e k h i r d e t t e , a v a l l á s i f é k t e l e n s é g e t 
p e d i g s z a b a d s á g n a k . M e k k o r a m e g t é v e d é s ! 

A v i l á g i s m e r e t a z ö n i s m e r e t t e l k e z d ő d i k . 
A z é r t s z ó l t u n k e b b e n a v i l á g s z e m l é b e n l e g e i ü l 
ö n m a g u n k r ó l . 

M a g y a r o r s z á g k a t h o l i k u s a i , ú g y l á t s z i k , 
m a j d c s a k a k k o r f o g n a k t a l á n k a t h o l i c e é r e z n i 
és e g y e t é r t e n i , m i k o r m á r k é s ő l e sz ! 

A német katholikusok főiskolai mozgalma. 
Ez a mozgalom több irányban és alakban nyil-

vánul. Legmesszebb előrehaladt ezidőszerint a német 
katholikusok egylet-alakitó akcziója, avval a czéllal, hogy 
a kath. társadalom, a legalsóbb néprétegektől kezdve 
fel az intelligenczia legmagasabb csúcsáig megmozdul-
jon és sokkal nagyobb számban küldjön és támogasson 
világi katholikus ifjakat a főiskolákban, mint eddig tette. 

Nov. 9-én Bajorország fővárosában katholikus 
notabilitások alakitó értekezlete nyilt meg a kath. casino 
helyiségében Grauert dr egyetemi tanár elnöklése alatt. 
A világtörténelem európai hirű katholikus tanára rö-
vid áttekintést nyújtott a mozgalom'eddigi sikereiről. Hat 
év óta folyik, úgymond, mozgalom Németország katho-
likusai között abban az irányban, hogy világi katholiku-
sok számára az élet magasabb vezető köreiben nagyobb el-
terjedést teremtsenek, mint a minőben a német katholi-

kusok az utóbbi évtizedben részesültek. Öt év előtt a 
bajor kath. sajtó erélyesen sürgette azt, hogy egész 
Németországra vagy legalább is Bajorország területére 
nézve szerveztessék egy társulat a fenti czélra, t. i. a 
főiskolai világi kath. hallgatók szaporítására és támo-
gatására. Azóta sokfelé többféle alakulás történt. Az. 
éjszaki katholikus németek megelőzték a bajorokat ; 
mert Trierben egész Németország számára állították 
fel főiskolázást előmozdító egyesületet világi katholi-
kus tanulók javára. E mellett Baden nagyherczegség-
ben külön egyesület alakult. Kemptenben pedig már 
helyi szervezet is működik e jelzett irányban. A mos-
tani kath. egyetemi ifjúság különféle egyesületeinek u. 
n. „öreg urai" vagyis kiérdemesült tagjai szintén szervez-
kedtek itt-ott a kath. egyetemi ifjúság boldogulásának 
előmozdítására. 

A müncheni értekezlet kimondotta, hogy a mün-
cheni egyletalakító akczió mindeme szervezkedéseket 
szivesen üdvözli és érintetlenül hagyja. A müncheni 
„Albertus Magnus" egyesület valamennyi egyetemi 
iskolázást pártoló és előmozdító egyesülettel és szö-
vetséggel karöltve óhajt eljárni. 

Grauert megnyitó beszéde után az értekezlet 
formaszerinti gyűléssé alakult át, megválasztva elnö-
kének Siben dr országgyűlési képviselőt. Ez három 
kérdést tett fel: 1. van-e szükség egyesület alakítására,. 
2. vájjon az alapítás kellően van-e már előkészítve,. 
3. csatlakozzék-e a tervbe vett egyesület a trierihez,. 
vagy önállóan lépjen elő? 

Mind a három kérdésre, a 3-iknak második ré-
szére, igenlőleg válaszolt a gyűlés, mire kezdetét vette 
az alapszabályok megvitatása. 

Legyen szabad az elfogadott alapszabályokból, — 
mert nálunk is szükség van ilyenre*) — a főbb dol-
gokat szinről-szinre bemutatni. 

Az egyesület czime : „Albertus-Magnus-Verein."-
Czélja : főleg világi katholikus főiskolai tanulókat, kik egye-
temeken vagy más főiskolákon immatrikulálva vannak, aka-
démiai tanulmányaikban minden lehető módon elősegíteni-
Erre a czélra az egyesület a következő eszközöket 
fogja használni: 1. fel fogja világosítani a népet szó-
val és írásban a magasabb műveltség szükségességéről ;. 
2. igyekezni fog a világi kath. főiskolai ifjúságnak az. 
akadémiai tanulással összeférő kereset és megélhetési 
forrásokat szerezni, vagy azok iránt útbaigazítást nyúj-
tani ; 3. statisztikai adatokat gyűjt és tart evidencziá-
ban az iránt, hogy a világi kath. főiskolai tanulók a 
részökre nyitva álló ösztöndíjak és alapítványok tekin-
tetében teljes tájékozást nyerjenek; 4. szegény, méltó., 
tehetséges világi kath. főiskolai tanulókat segélyezni 
fog anyagilag, részint készpénzzel, részint rangjukhoz 
illő szabad asztallal, részint megfelelő lakásokkal vagy 
egyéb alkalmas ily eszközökkel. 

Az egyesületnek tagja lehet minden katholikus,. 

*) Főiskoláinkon a kath. ifjúság arányszáma nem üti meg-
a kath. lakosság arányszámát, azonfelül még évről-évre lejebb> 
és lejebb halacl a sülyedés lajtorjájáu. A közélet terén pedig: 
aránytalanul egyre nagyobbodó mértékben szorulnak hátra â  
kath. világiak. Szerk. 
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ha önként belép és évenkint 2 márka tagsági dijat 
fizet, 100 márka élethossziglan való tagságra jogosít 
fel. Az egyesület tisztikara áll elnökből, alelnökből, öt 
bizottsági tagból és jegyzőből. Az elöljáróság jogosult 
fizetett számadó hivatalnokot választani. 

Fősuly az egyesület terjesztésére van fektetve. E 
tekintetben az elüljáróságnak kötelességévé van téve, 
hogy minden egyházmegyében külön egyházmegyei, s 
minden népesebb községben helyi csojnortokat szervezzen. 
Ha valamely egyházmegyei, illetve helyi csoport 300 
tagnál többbői áll, akkor 600 koronát köteles csak a 
központba beszolgáltatni. A többi felett saját hatáskö-
rében rendelkezik. A központ a segélyezések adomá-
n3Tozásával a csoportok ajánlatait köteles caeteris 
paribus első sorban figyelembe venni. 

Látni való ezekből, hogy a bajor katholikusok 
erősen el vannak tökélve a magas miveltség körében 
őket 79°/,) számarányuknál fogva jogosan megillető 
állásukat tömegesebb felvonulással és előrenyomulás-
sal, mint eddig történt, elfoglalni. 

Vigilantibus jura ! Vigilius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 5. Katii, társadalmi és politikai 

<j]íC3Íóink mellett kell-e még nekünk intézményes autonornia, 
és — miért? — 

Nov. 20-iki számunk budapesti egyházi tudósítása 
gyanánt közöltünk az autonornia ügyében egy szózatot, 
melynek veleje az volt, hogy világi katholikus híveink 
katholikus foglalkoztatására elégségesek a társadalmi 
és politikai téren megindult katholikus akcziók ; itt, 
ezeknek a keretében kell a világi katholikusoknak 
nagy, nagyobb, a lehető legnagyobb tevékenységet 
kifejteni ; a társadalmi és politikai országos katholikus 
akczió keretén kivül — „nem kell uj országos keret," 
szóval nem kell országos autonomiai szervezet, az 
autonomiai törekvést abba kell hagyni, a mozgalmat 
véglegesen le kell fúni. 

Evvel az egy félszázados törekvést dezavuáló 
szózattal szemben az „Esztergom" egyházi őrállásának 
lelke a következő nyilatkozatban fejtette ki abbeli 
véleményét, hogy a félszázados autonomiai törekvést 
miért kell folytatni és intézményes autonomiai szerve-
zet felállításának sikerére juttatni. 

A pastoralis prudentia által sugalt, igazi lelki-
atyai szívből fakadt nyilatkozatot szives figyelmébe és 
elmélkedésébe ajánljuk minden paptársunknak. Ez 
okon közöljük azt teljes szövegében, a mint követ-
kezik : 

..Az „Autonorniau czimü czikknek (Lásd a Rel. 
nov. 20-iki számát) második részében a szerző azért 
viseltetik kevés bizalommal a létesítendő autonornia 
iránt, mert kevés jót igér magának a világi elem befolyá-
sától a kath. egyházban. 

Ki volna az, aki elfogódás nélkül s a biztos si-
ker meggyőződésével nyilatkozhatnék e részben? hol 
van az a próféta, a ki itt világosan látna s nem puszta 
sejtelmek közt tapogatózva, reménykedve keresné az 

utat? Valóban önhittség szólna belölünk, ha máskép 
éreznénk s ha mindent aranyos-verőfényesnek néznénk, 
ez esetben megérdemelnők a bizalmatlanságot, mely-
lyel a mérsékelt elemek állásfoglalásunkat s törekvé-
seinket kisérnék. 

Teljesen tisztában vagyunk tehát a feladat nehéz-
ségeivel s nem lovaljuk bele magunkat vérmes remé-
nyekbe az autonómiával szemben sem, de azért mégis 
az autonómiának létesítése mellett foglalunk állást. 

A mi érvünk e részben az a nagy fájdalom, me-
lyet a magyar katholikusoknak lethargiája fölött ér-
zünk Ez a fájdalom erőteljes viszszahatássá válik, s 
fölveti a kérdést, hogy mi által ébreszthetnénk az egy-
ház ügye s a vallásos élet iránt érdeklődést az intelli-
gencziának alélt tömegében ? Mi által hozhatnók pezs-
gésbe a közérzést, mi által gyújthatnánk lelkesülést a 
nembánom-emberekben ? 

Magyarországon a közszellem rémitően lanyha és 
léha. Ritkán látni annyi gyámoltalanságot, annyi gyön-
geséget és neveletlenséget a közélet bármely terén, 
mint minálunk. Akár a gazdasági, akár a politikai éle-
tet tekintsük, hiányoznak a nevelt, fejlett egyénisé-
geknek ethikai alapjai, a mely alapokat nem a törvé-
nyek, hanem csakis a nevelés, a tanítás, a komoly 
munka s az öntevékenység teremthetik meg. 

Az idők jelei az öntevékenységre mutatnak; ad-
junk az embereknek dolgot, foglalkozást, jelöljünk ki 
nekik valami tért az egyház ügyeiben, hát ha ez a 
fölkeltett önrendelkezés elnémítja ajkukon azt az unos-
untalan hangoztatott kifogást : az egyház a papok 
dolga. Adjunk a laikusnak magának az egyháznak, 
jelenleg a tekintély által kezelt hatalmából s intézke-
déseiből egy darabot ; hisz az nem a világ ; s az nem 
érinti az egyháznak isteni jogait és törvényeit s az 
emberi eredetű jogok keretében már csak lehet valami 
ujat s időszerűt alkotni. 

Azt mondja erre bizonyosan a t. czikkiró ur: 
igen én is akarok társadalmi tevékenységet a laikusok 
számára, de ez a tér máris nyitva áll; a társadalmi 
tevékenység terén vannak köreink, egyleteink, szövet-
kezeteink. S egyházközségi tanácsnál többet ér egy 
kath. olvasókör, — egyházmegyei tanácsnál többet ér 
néhány néppárti képviselő, — országos autonomiai 
tanácsnál többet ér a kath. világi értelmiség tevékeny 
részvétele a kath. nag}rgyüléseken stb. 

Hát t. czikkiró ur, értsük meg egymást !• En erre 
nem azt felelem, hogy egyházközségi tanácsnál keve-
sebbet ér egy katholikus olvasókör, — egyházmegyei 
tanácsnál kevesebbet ér néhány néppárti képviselő, 
stb.; én nem azt mondom, hanem azt ajánlom figyel-
mébe : ha annyira pang nálunk az élet, s ha a keresz-
tény Magyarországnak társadalmi, gazdasági, tudomá-
nyos, művészeti érdekei mint a beláthatlan puszta 
terülnek el előttünk, melyen csak néhány vállalkozó 
lélek toborzékol sok buzgalommal és kevés sikerrel: 
ugyan — mondja — csak — hát miért ne próbálkoz-
zunk meg még egy eszközzel, mely intézményesen csa-
tolja az intelligencziát az eg3*házhoz? miért ne kisért-
sük meg az oly radikális eszköznek igénybevételét, 
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mely a laikusoknak már nemcsak merően buzgalmi tért, 
hanem magyar egyházjogi érvényesülést biztosít s szinte 
rákényszeríti őket, hogy az egyházzal törődjenek, amely 
eljárásunk törvényszerűen s authentice megczáfolná az 
eddigi vélekedést, hogy az egyház a papok dolga? 

Az autonomia is, meg minden intézmény és törvény 
önmagában terméketlen és keveset ér; de a rátermett férfiak 
kezében élő szervvé válik, mert azok lelket, szellemet tud-
nak bele önteni. Az autonómiától mint törvényes intéz-
ménytől sem várok csodadolgokat; nem nézem azt varázs- j 

eszköznek, nem általános gyógyszernek ; hanem izgató- \ 
szentek nézem, mely a maga részéről a melegebb érdek-
lődésnek folyamatát váltsa ki közönségünkben. Nem 
állítom, hogy az autonómiával a szellem adva van ; 
nekem az autonomia is csak csontváz, mely köré illesz-
kedik majd ideg és izom. 

Azok a buzgalmi gyakorlatok, miket a t. czikkiró 
ur ajánl, bizonyára a hitéletnek megnyilatkozásai s 
végre is a hitéletnek kell a híveket eleven bástyákká 
tömörítenie. Egy kukkot sem szólok az ellen, hogy 
bizony nálunk nincs meleg hitélet s épp oly nevetsé-
ges előttem az az állítás, hogy az autonómiának hiánya 
okolja meg ezt a részvétlenséget a vallásos életben s 
az egyház ügyeinek előmozdításában ; de én azt állítom, 
hogy az autonomia által szorosabban kötődnek a hívek az 
egyházhoz. Ha lesz mi fölött rendelkezniük, ha lesz ott 
valami tenni valójuk, mindenesetre eltűnik majd az a 
megcsontosodott nembánomság minden egyházi ügy-
gyei s érdekkel szemben ; s ha van aztán hozzávaló em-
ber, ha van apostoli lélek és szellem a papságban, az ily 
érdeklődő elemet már csak könnyebben hódíthatja meg és köt-
heti le a szorosabb értelemben vett hitélethez is. 

Lehet s van is, fejlett, egyházi élet autonomia 
nélkül is, de az ilyen lomha, gyámoltalan köz-
szellemben miért ne mozgathatnók meg a kor ural-
kodó eszméjével, az önrendelkezéssel s öntevékeny-
séggel az egyházi életnek rengeteg nagy fáját ? Nekünk 
mint szellemben s lelki életben elmaradt magyaroknak 
njuijt az Isten egy természetes feszítörudat az autono- j 
miában : használjuk azt föl ; az idők jelei szorítanak rá.u 

Bécs, nov. '25. Együttes főpásztori levél a ,.Los von 
BomLí mozgalommal szemben. — (Folytatás.) 

Szeretteink az Urban ! 
Tekintettel a fent leirt, aggodalmakat keltő idő-

viszonyokra, mostmár a következő, szeretettől sugallt 
főpásztori intéseket intézzük hozzátok : 

Mindenek előtt gondoljátok meg, hogy a harcz 
és üldöztetés napjai*) alkalmul szolgálnak győzelemre, 
hogyha a hit fegyverzetébe öltöztök. „Álljatok tehát 
fel. mint a nemzetek ihletett apostola parancsolja, fel-
övezve levén ágyékaitok igazmondással, és felöltvén 
az igazság vértét, lábaitok saru gyanánt legyenek födve 
készséggel a békeség evangéliumának hirdetésére ; 
mindenben a hit pajzsát használván, mely által a go-
nosznak minden tüzes nyilait elolthassátok, és vegyé-
tek fel az üdvösség sisakját, és a lélek kardját, mely 

*) A katliolikus Ausztriában ! Szeri'. 

az Isten igéje. (Efez. 6, 14—17.) Bármennyire dühöng-
jön és zajongjon a harcz, **) állásaitokat el ne hagy-
játok. Mert katholikus ember halálos bűn és örök üd-
vösségének veszélyeztetése nélkül az egyházban nyert 
anyai házat el nem hagyhatja. 

Minthogy a vallásban való tudatlanság, ***) a hit 
elvesztése veszélyének tesz ki, azért épp most kétsze-
res kötelessége a mindig áldozatkész papságnak, hogy 
a híveket alaposan kioktassák, a tanulni vágyó hívek-
nek pedig, hogy szóval és Írásban magukat megoktatni 
engedjék. 

Különösen, keresztéig szülők, nektek kötelesség-
tek ebben a vallásos oktatásban részt venni. Mert 
gyermekeiteknek ti vagytok első tanítói, és még akkor 
is, hogyha már más tanítókat kaptok, a ti kötelességtek 
ébren lenni, hogy gyermekeitek mindenek előtt a val-
lásbannyerjenek alapos oktatást. Mennél erősebbek lesz-
nek sarjaitok a hitben, annál jobban fognak később 
ragaszkodni a valláshoz s annál nagyobb becsületére 
lesznek vallásuknak. 

Sajnos, hogy sok katholikusnak az élete nem felel 
meg a ker. hit- és erkölcstan örök elveinek. A hitet-
lenség rendesen oly életből fakad, mely a hittel ellen-
kezik. A ki tehát az egyedül üdvözítő kath. hitet sér-
tetlenül óhajtja megőrizni, az mindenek előtt életét 
isteni Mesterünk Jézus Krisztus magasztos példája sze-
rint igyekezzék berendezni. 

Ehhez a követéshez tartozik az ellenségek szere-
tete is. A ti szent egyházatok ellen intézett gj^alázato-
kat és rágalmakat czáfoljátok meg életetek tisztasága 
és pontos magtartása által Jézus eme parancsolatának : 
„Áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok rágalmazóitokért u (sz. 
Luk. 6, 28.) A hippói nagy bölcs, szent Ágoston, 
hasonló körülmények közt, mint a minők a mieink, 
ekkóp buzdította az ő engedelmes juhocskáit: ,.A tév-
tanítók gyűlölik a békét, mint a szembajos a világosságot. 
Vájjon e miatt, mert a szembajos nem szereti, rossz dolog 
a világosság ? Nem. Hiszen a szem épp arra van teremtve, 
hogy a viláaosságot befogadja. Azért a békeszerető katholi-
kusok arra, törekedjenek, hogy a betegek szemei meggyógyul-
janak, egészségesek legyenek . . . . Ne utasítsátok tehát a 
gyalázkodót megszégyenítéssel vissza, hanem imádkozzatok 
érette. Szólj ahhoz, ki a bé'.ét nem szereti, hanem harczolni 
akar, béketűréssel emigyen : vMond ki, a mit akarsz, gyű-
lölj, a hogy tetszik ; átkozz tetszésed szerint: te mégis testvé-
rem maradsz !a x) 

Azonban az ellenség iránt való keresztény szere-
tet, szeretett híveink, nem tiltja nektek, hogy a szent 
ügyet ellenségeinek támadásaival szemben bátran meg-
védjétek. Azért intünk benneteket, hogy mindnyájan, 
kiki tehetsége és viszonyaihoz képest a kath. hit taní-
tásait határozottsággal őrizzétek ós védjétek. ****) Igen 
veszedelmes ellensége a ker. hitnek a rossz, a 
hitetlen sajtó. Azért őrizkedjetek tőle ós az ő 
káros termékeitől. Járassátok és támogassátok a 

**) A kath. Ausztriában ! Szerte. 
***) A katholikus Ausztriában ! Szerit. 
i) Sermo CCCLVII. 
****) Proximus ardet Ucalegon ! Szerlc. 
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kath. lapokat és folyóiratokat, és ne tűrjetek 
házaitokban és családotokban iratokat és lapo-
kat, melyek a hitetlenség és erkölcstelenség mérgét 
lopják be a tapasztalatlan szivekbe. Bárhol támadják 
meg az egyházat és az Isten iránt való kötelességérzést 
és a hazaszeretet szónoklatokkal, előadásokkal, gyűlé-
sekkel, ott azonnal szükségessé vál-ik szintén nyilvános 
szónoklatokkal és előadásokkal és ünnepélyes köztün-
tetésekkel visszautasítani a jogtalan támadásokat és a 
keresztény igazságot a maga világosságában szem elé 
állítani. 

A közveszélyes katholikusellenes mozgalom nem 
riad vissza a gyermekek lelke elől sem, melyben jele-
nünk virága és jövőnk reménysége rejlik. Mennyire 
szükséges ennélfogva, hogy gyermekeitek szent hitök 
szellemében nőjjenek nagyra! Nagyon örvendetes és 
vigasztaló az, hogy az idők mostohasága daczára hűsé-
ges és bátor tanítóink is vannak, kik fenséges és fele-
lősséggel terhes hivatásukat megértik és teljesíteni 
iparkodnak. 

Fokozottabb mértékben kívánjuk, hogy a közép 
és főiskolákon, hol, keresztény szülők, a ti fiaitok ta-
nulnak, keresztény szellem uralkodjék, nehogy a tanu-
lók az ő, atyáiktól és anyáiktól öröklött szent hitöket 
elveszítsék és féktelen életre sodortassanak el : épp 
ellenkezőleg, hogy szorgalmas tanulás és feddhetetlen 
erkölcsi magaviselet utján készüljenek felelősséggel teljes 
hivatásukra. Veletek, kedves szülők, egyesülve, intjük 
a ti szeretett fiaitokat, hogy komoly keresztény köte-
lességérzéssel és buzgó hivatásos tanulással igyekezze-
nek, tekintet nélkül a támadásokra, a jók elismerését 
maguk számára kivívni. 

A alamennyi híveinket emlékeztetjük Jézus Krisztus 
eme parancsolatára : „Ugy világoskod} ék a li világosságtok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék 
Atyátokat, ki mennyekben vagyon." (Sz. Máté 5, 16.) A mi 
isteni Urunk és Megváltónk és egykor Biránk Jézus 
Krisztus azt kívánja tanítványaitól és követőitől, hogy 
mindenütt mindig mint keresztények lépjenek fel. Tit-
kolt hitvalással ő nem elégedik meg: „Ki megvall 
engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám 
előtt, ki mennyekben vagyon ; a ki pedig megtagad 
engem az emberek előtt, megtagadom én is őt Atyám 
előtt, ki mennyekben vagyon." (Sz. Máté 10; 32, 33.) 
Mint hitéből élő igaz embernek, minden katholikus 
embernek szigorú kötelessége a keresztény elvek befo-
gadását és végrehajtását a nyilvános és társadalmi élet 
minden terén lehetőség szerint érvényre emelni. 

Es ez a kötelesség nagyot nőtt minden osztrák 
állampolgárra nézve az által, hogy ő felsége, a mi hőn 
szeretett császárunk az alkotmány kegyelmes megadása 
által a népnek tetemes részt enged a közélet alakításá-
ban. E végett figyelmeztetünk minden jogosult válasz-
tót lelkiismeretök szigorú kötelességére, hogy a képvi-
selőtestületekbe mindenkor oly férfiakat válasszanak, 
kik készséget tanúsítanak, hogy a törvényhozásra és 
társadalmi életre keresztény szellemben fognak hatni. 

(Vége köv.) 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYBÁZ1R0DALM1 ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
„A Pázmány-intézet növendékeinek magyar is-

kolája" meglehetősen gyors egymásutánban 3 gyűlést 
tartott a közel múltban: nov. 22-én rendes,nov. 29-én 
s decz. 1-én rendkívüli gyűlést. 

A rendes gyűlésnek tárgysorozata ugyan rövid 
volt, de az érdeklődésből ez a körülmény legkeve-
sebbet sem vont le. Ugyanis az Iskola egy igen jeles 
tagja, Jehlicska Ferencz IV. éves hittanhallgató, igazán 
kitűnő szabad előadásával nemcsak fenntartotta, de fo-
kozta is. A modern kor két legveszedelmesebb nagy-
ságával, Stirnerrel s Nietzschevel foglalkozott — pom-
pásan párhuzamba állítva a scholasztikával : kimutatta 
tanaik esztelenségét, határozott veszélyességét s meg-
mutatta a helyes irányt, a melyen az uj-kori keresz-
tény bölcseletnek okvetetlenül haladnia kell, hogy a 
materialisták, empiristák, s hasonló vélt nagyságok 
szarvát s fegyverélét letörhessük. — Nagyszerű kifor-
rott gondolatai, remek előadása miatt érdemesnek 
tartjuk az előadás eszmemenetét röviden leírni. 

A hires angol bölcselő, verulami Bacon, kissé 
drasztikus hasonlatából indul ki, melyet az a tudo-
mány miként való felhasználásáról mondott oly angol 
találóssággal. „Mint törvényes feleséget kell tehát a 
tudományt tekintenünk, úgymond", — épen azért a 
világ számára gyümölcsözővé kell tenni : szobatudó-
soknak tehát nem szabad lennünk. 

Áttér azután két főfilozófiai rendszer szembeállí-
tására : az empirizmus és rationalizmus elméletére. Ki-
mutatja röviden ellentétüket, helyteleníti mindkettőt 
— nyomós érvekkel, — középutat ajánl, mely egyedül 
szt. Tamás scholasztikus filozófiája lehet. Igaz, hogy 
ö és iskolája a megismerés problémáját csak érintette 
s legkevésbbé sem merítette ki — a mint azt Kant 
óta a modern bölcselők teszik, — tisztán a trans-
cendentális kérdésekkel foglalkozott, — de eredmé-
nyei sokkal megnyugtatóbbak, mint az uj bölcselőké, 
kik az erkölcstelenség magvát hintik el műveikkel, és 
egy Stirnerrel oly szavakat mondatva, hogy semmi 
sem igaz, semmi sem tilos ! Stirner és Nietzsche elmé-
letei a legvégső kinövései ennek az esztelen iránynak, 
melynek gonoszsága az ember csodálkozását vívja ki 
okvetetlenül, mely a legfőbb lényről, Istenről oly nyi-
latkozatokat tesz, milyeneket kigondolni az em-
beri ész addig képtelen volt. (Isten a legnagyobb ego-
ista ; meg fogták, összemorzsolták Istent stb.). Végre 
Stirner és Nietzsche is belátták az emberi ész oktalan 
s képtelen, eredménytelen erőlködéseit: kiadták a 
jelszót: „Zurück zu Kant!" —Schleiermacher, Hegel 
ennek ellenére tovább dolgoztak a kereszténység ellen 
s a józan emberek körében is sokat pusztítottak. De 
bár a Stirner és Nietzsche dicsőségének romjaira is 
építették roskadozó filozófiájukat, az ő hantjaikon is 
nemsokára tanyát ütöttek a vallástalanságban az ő kö-
vetőik. — Most tehát reformra van szükség, ez csak 
az eredeti egészséges filozófiához való őszinte vissza-
térés lehet. A modern bölcselet törvénytelen módon 
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szakított a scholasztikával s uj alapra akarta fektetni 
a bölcseletet. De mi volt az eredmény? Az, hogy a 
subiectivismus és a íéktelen gondolkodók nyomán 
számos egymást czáfoló iskola keletkezett. Azért a 
modern bölcselettel azt kell tenni, a mit ő tett annak 
idején az iskolás bölcsészettel: vagyis lerombolni, 
széthordani. Hanem az egyes köveket nem fogjuk 
porrá zúzni, megsemmisíteni, hanem fel fogjuk őket 
használni, — mert „a mi skepticzizmusunk nem kifeje-
zése a rezignácziónak, a mely lemond arról, a mit el-
érni nem lehet, nem tan, hanem kiinduló pont, — 
nem egyéb, mint methodikus eszköz, az igazság után 
való bátor vágy, mely arra használja fel a kételke-
dést, hogy elérje azt, a miről kételkedni nem lehet ?" 
Vissza kell térni a scholasztikához ! Csak igy remél-
hető az összhang a középkori és újkori gondolkodók 
közt : ez a feladata a keresztény gondolkodásnak. — 
Nekünk magyaroknak is erősen kell működnünk, mert 
eddig a bölcselet terén számottevő szerepet nem ját-
szottunk : a művelt világ is olyan, mintha semmit sem 
várna tőlünk, — akárcsak a mint Galileától sem vár-
tak semmit Krisztus Urunk idejében. Adja Isten — 
igy fejezte be szavait — hogy a mint a megvetett 
Galilea adta a világnak a Messiást, épp ugy adjon ha-
zánk is lelkes művelőket a keresztény bölcseletnek, a 
kik munkájúkkal elősegítik majd ama szebb, boldogabb 
kor bekövetkezését, a mikor ismét a keresztény filo-
zófia fog egyedül virágzani az emberiség javára. 

Még a lelkesen megéljenzett szabad előadás előtt 
lépett fel Alleram Gyula, I. éves hittanhallg., ki Mind-
szenty Gedeon kitűnő lélektani s történeti költemé 
nyével „Attilius R,egulus"-szal próbálkozott meg s 
több tagnak a szavallat fölött tartott eszmecseréje 
után az elnöktől elismerésben részesült. — Az első 
pont az előző gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása 
volt, melynél sokan felszólaltak a szerkesztés módja 
mellett s ellen, oly erővel, hogy az „Indítványok" 
pontját is teljesen elfoglalták vele, mig megállapodás-
hoz jutottak. 

A rendkívüli gyűlések a budapesti növ. papság 
magy. egyházirod. Iskolájának egy felszólítása tárgyá-
ban tartattak, mely felszólítást az előbb nevezett t. 
Iskola az összes magyarországi nov. papság által kia-
dandó havi folyóirat érdekében küldte el a Pazmaneum 
növendékeinek is. 

A felszólítás felolvasása után hosszan tartó vitat-
kozás támadt, mely a felszólítás keletkezésével, pont-
jaival, czélzataival stb. foglalkozott, de végleges ered-
mény megállapodása okából egy másik rendkívüli 
ülésre halasztatott, a melyen a bpesti t. növ. papság-
nak adandó feleletet formulázta s terjesztette a gyű-
lés elé elfogadásra. Ez azután kis változtatások után be 
is következett. A hozzászólásban főleg résztvettek 
Jehlicska Ferencz, Schmidt Leo, Nitsch Árpád, Ko-
zsár József, IV. éves hittanhallg., Lakatos János, 
Kovács István, Krizs Árpád III. é. hittanhallgató urak 
s kivülök több más tag. 

A szombathelyi növ. papság Szt. Ágoston egylete 
nov. 24-én tartotta V. rendes gyűlését, melyen az egy-

leti tagokon kivül jelen volt főt. .Tóth József dr ta-
núim. felügyelő. Elnök jelenti, hogy Gyürky Ödönnek 
jubileuma alkalmával az egylet nevében ö is kifejezte 
tiszteletét, mit az egylet lelkes helyesléssel fogadott. 
A főjegyző, pénztáros és könyvtáros jelentései után 
következtek a bírálatok. Elfogadtattak a következő 
művek : „Üdvözlégy Mária" (költ.) bír. Illés György 
II. é. hh., szerzője Puskás István II. é. hh. ; „Sub tuum 
praesidium" (fejt.) bir. Bódiss István IV. é. hh., szerz. 
Dampf Károly I. é. hh. ; „DArc Janka szereplése a 
világtörténelemben" (tört. ért.) bir. Varga Gábor I. é. 
hh., szer. Horváth Lajos III. é. hh. ; „Magányban" 
(költ.) bir. Tőke Káról}'' III. é. hh. ; szerz. Farkas Kál-
mán III. é. hh. ; „Perone Godefrid" (vers) bir. Farkas 
Kálmán III. é. hh., szerz. Puskás István II. é. hh. — 
Végül az elnök indítványára a gyűlés megrendelte a 
csanádi növ. papság fordításában megjelent Cathrein-
féle Erkölcsbölcseletet. S ezzel a gyűlés véget ért. 

I R O D A L O M . 

Irodalmi Jelentés. 

Karácsony előtt fogja elhagyni a sajtót b. e. 
Nogáll János püspök remek magyarsággal fordított 
Kempis Tamás : Krisztus követésének hatodik kiadása. 
— A legtermékenyebb magyar aszketikai iró müvei, 
tudjuk, mily hatással voltak és vannak is a hitélet föl-
lendülésére.— A Szent Vincze-intézet, a melyet a meg-
boldogult alapított, rendezte sajtó alá és adja ki. — 
Karácsony} ajándéknak alkalmas különösen ugyanezen 
mű nagy 8-r. illustratiókkal ellátott salon kiadása, a 
mely a kötés minőségéhez képest 4, 6, 8 frt. A nép-
szerű kiadás ára angol vászonkötésben keresztkötéssel 
küldve 50 kr., legalább is 25 pld. bérmentes küldés-
sel példányonként 40 kr. Ugyanitt kapható : 

2. Scupuli Lőrincz rLelki Harczau vászonkötésben 
1 frt 20 kr. 

3. Boldogasszony követése félvászonba kötve 1 frt 
20 krajczár. 

4. Keresztény vezérezikkek ; elmélkedések a keresz-
tény vallás sarkalatos igazságairól. Ára fűzve 75 kr., 
kötve 1 frt. 

5. Csarnok. Útmutató a ker. hitélet ügyére. Ára 
kötve 1 frt. 50 kr. 

6. Az Úrangyala. Ára fűzve 1 frt., kötve 1 írt 
20 kr. 

7. Aldozatlángok. Imakönyv, angolvászonba kötve 
40 kr. 

8. Szentek tudománya. Papnövendékeknek ajánlva. 
Ára kötve 1 frt 50 kr. 

9. Vademecum sacerdotale. Ára kötve 60 kr. 
10. Ligouri Szent Alfonz Vezérkönyve az Oltáriszent-

ségről. Ára angol vászonkötésben 1 frt 50 kr. 
11. Szeráfhangok Szent Teréziáról. Ára angol vá-

szonkötésben 1 frt 20 kr. 
12. Liliomszálak. Néhány diszkötésü példány áll 

rendelkezésünkre. Ára 2 frt. 
Nagyvárad, 1901. nov. 24-én. 

A Szent Vincze-intézet 
igazgatósága. 
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— Megjelent, és beküldetett: A Kátékérdés 
problémai és egy kis helyreigazítás a képes elemi 
katekizmus bírálatát illetőleg a ftdő tanhatóságok és 
szakavatott hitelemzőkszives figyelmébe ajánlja: Fonyó 
Pál. Budapest, 1901. Rózsa Kálmán és neje könyv-
nyomdája. Ara 60 fillér. A mű első része azon felada-
tokat és nehézségeket ismerteti, melyek kátéink átdol-
gozásánál figyelembe veendők. Második része a képes 
elemi katekizmus apologiája egyes lapok hevenyészett 
ismertetésével szemben, a hol szerző tételről-tételre 
beigazolja a képes elemi katekizmusnak előnyeit és 
használhatóságát a mai tanfokozatokra és iskolai viszo-
nyokra való hivatkozással. Ajánljuk a szakférfiak szi-
ves figyelmébe ! 

VEGYESEK. 

-f- Kómából érkezett tudósításunk szerint XIII. 
Leo pápa levelet küldött a tarbesi püspöknek, a kinek 
egyházmegyéjében van Lourdes, s örömét fejezte ki a 
szent olvasó bazilikájának fényesen sikerült fölszente-
lése felett. 

— Az Aquinói Szent Tamás Társaság f. hó 4-én 
tartott felolvasó ülése emlékezetessé vált az által, hogy 
a társaság nagytudományu elnöke, clr Városy Gyula 
székesfejérvári püspök úr, a társaság védői tisztét el-
fogadta s mint e tekintetben is utódja b. e. Steiner 
püspök urnák, minden tőle telhetőt el fog követni az 
A. Sz. T. T. felvirágoztatására. 

— Missió a pécsi egyházmegyében a mult, utolsó 
novemberi héten egyszerre két helyen volt: Kisasz-
szonyfán és Rácz-Petrén. Mindakét helyen az egyház-
megyei missió-egylet tagjai működtek. 

— Lelki gyakorlatok folynak f. hó 2-án kezdő-
döleg a váczi papnevelő intézetben. Tartja sz. Ignácz 
módszere szerint 5 napon át Tomcsányi Lajos J. t. atya. 

— A tudomány nagyhatalom. Keresztül tör a tu-
datlanság éjszakáján s porrá morzsolja össze a vaska-
lapos elfogultság által felhalmozott előítéletek kemény 
sziklafalait is. A göttingai tudós társaság fennállásának 
150 évi ünnepsége alkalmából nem tehette, hogy a 
Németországból száműzött jezsuiták közöl legalább 
egyet meg ne tiszteljen, ki a történettudomány míve-
lésével az egész tudós világ hódolatát szerezte meg 
nevének. Ez a tudós jezsuita, kit a göttingai tudós 
társaság tagjai közé választott be, Ehrle atya, a vati-
káni könyvtár aligazgatója. 

— Oltárszentelés. Kedves ünnepük volt nov. 
24 -én a sárospataki r. k. híveknek, a mikor Breth 
Gyula ker. esperes, lapunk munkatársa, az uj lourdesi 
oltárt megáldotta. Az ünnepi szónoklatban Gruska 
Lajos lelkész hatásosan vázolta a lourdesi események 
történetét, s az uj oltár előtt ugyancsak ő mondotta 
az első szent misét. 

— Adomány a kath. egyetemre. A tapolczai esp. 
kerület lelkészkedő papsága a veszprémi egyházmegyé-
ben dicséretes buzgalmat és szép áldozatkészséget fejt 
ki a tervezett kath. egyetem megalapítása érdekében. 
Parányok rengeteg száma alkotja a hegyeket, fillérek-
ből gyül össze az óriási összeg is, mely a nevezett 
felső iskola megalkotásához szükséges. Ez összeget 
gyarapítja a tapolczai esp. kerület papsága azzal a ne-
mes elhatározással, hogy évenkinti önmegadóztatással 
164 korona évi összeggel járul a magasztos czél előbbre 
viteléhez. Buzdító, követésre méltó szép példa ! 

— Amerikai magyar gúny. A „Magyarok Vasár-
napjáéban találtuk a Suba Vendel humoros leveleinek 
szánt rovatban. A gúny éle nota bene az ó-hazában 
is igen találó s a következő érdekes mondásban rejlik: 
„Mikó mán az katolikus gazdálkodást réformátusok, 
mög szabadkőművesek végzik, fura vige szokott annak 
lönni.u Hova czélzott az amarikai magyar humorista, 
az helyi érdekű kérdés ott Amerikában ; de hogy hány-
felé lehet czélzását elérteni itt az ó-hazában (az ame-
rikai magyarok igy nevezik), azt nyájas olvasó, légy 
szives te magad kitalálni. 

— Operaénekesnőből apácza. Nov. 17-én tette a 
fogadalmat Heidinger Johanna operaénekesnő a cotie-
schaui szaléziána apáczák zárdájában dr Frind Venczel 
prágai első segédpüspök kezébe. Heidinger legutóbb a 
müncheni* színpadon aratta babérjait. Ezeknek hervadó 
múlandósága ébresztette fel lelkében az örökkévaló 
boldogság után való forró vágyat. 

— Az utolsó pápai hajó káplánja, P. Lodovigo 
cla Bagaia épp szűz Mária bemutatásának napján halt 
meg közel 80 esztendős korában. 1870-ben, mikor a 
piemonti királyság hadai Rómát elfoglalták, P. Bagaia 
a civitavecchiai kikötőben horgonyozott „L'Immaculata 
Concezzionea nevű pápai korvetten volt mint káplán. 
Innen a pápai hajó Toulonba ment át, hol P. Bagaia 
volt pápai megbízásból a felügyelője. 1880-ban XIII. 
Leo pápa a hajót a dominikánusok arcachoni hajóis-
kolájának ajándékozta s ekkor P. Bagaia hivatása a 
pápai hajó körül megszűnt. Ezután P. Bagaia Kon-
stantinápolyban és Filippopolban működött. 

— Németország lakossága 1900. decz. 1-én sza-
batosan megállapítva 56,369,178 lélek volt, vag}ds 
4,087,277 lélekkel 7-82° 0-kal több mint öt év előtt. A 
férfinem ez alatt az idő alatt 2,075.997 lélekkel vagyis 
8-09yo-kal, a nőnem 2,011.280 lélekkel vagyis 7-56 Vo-
kal szaporodott. 

— Az angol katholikusok száma évről-évre meg-
lepően szaporodik. Öt év alatt a szaporodás 100,000 
lélek. A katholikusok száma Angliában és Walesben 
jelenleg 1.429.850. Skócziában 413.500 katholikus lakik. 
Irhonból a katholikusok vándorolnak ki E.-Ameri-
kába. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- | 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. í 
Előfizetési dij : j 

félévre helyben s posta- • 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : ; 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., I 
hova a lap szellemi j 
részét illető minden : 
küldemenv czimzendő. Ê 

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 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, deczember 11. 47. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

nPerge alacriter in cuepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pieiatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora ... Nos interim, grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus." 

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

Tartalom. Vezéreszmek és Tanulmányok. Világszemle. - Egyházi Tudósítások, f Dr Kozma Károly. — B u d a p e s t : A katholikus 
autonómiáról és congruáról. — V á c z : A székesegyházi kincstár átadása. — B é c s : Együttes főpásztori levél a „Los von Rom" 

mozgalommal szemben. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 

LEONE. 

F e l h í v á s előfizetésre. 

Világszemle. 
II. 

Kölcseynél, a kinek higgadt Ítéleteire a 
magyar protestánsok méltán büszkék lehetnek, 
ezt olvassuk: VA vilcíqosodás, mely név a tudo-
mány helyreállításával egyre megyen ki, azon 
földön tűnt fel, melyben a katholiczizmus tró-

nusa áll, Itáliában." *) 
Szebb elismerés, tisztább lélekből fakadt 

igazságszolgáltatás a pápaságot protestáns 
ember részéről nem érhette, a mi magyar tör-
téneti bölcselőnk, Kölcsey e nyilatkozatánál. E 
nyilatkozat világánál tekintve a dolgokat, váj-
jon mit kell elfogulatlan észszel mondani az 
embereknek arról az igyekezetéről, mely Ró-
mát és a pápaságot felvilágosodás, tudo-
mány, művelődés czimén támadja és Ró-
mába a felvilágosodást, a pápaságba pedig 
a keresztény felvilágosodás forrását, az evan-
gélium tiszta igazságát és hitét akar ja bele-
vinni? Vájjon nem annyit jelent-e ez az igyeke-
zet, mint ha például a vak, gyenge eszének 

Élet és literatura, 1827. 2. K. 35-42. 

rendelkezésére álló kevés olajából, mécsest csi-
nálni és gyújtani akarna, avval a nagyralátó szán-
dékkal, hogy evvel az ő vékonybélü mécsesé-
vel, ő fogja majd pótolni az emberiség időt és 
örökkévalóságot felölelő látásának egén a 
napot P! 

Pedig ezt teszi a katholikus keresztény 
Rómát és abban kiválóképen a pápaságot 
ostromló „kultúrharcz" minden gondolatával, 
minden lépésével. 

A pápaság ellen intézett és tervelt kultúr-
harczos támadások legújabb lépéséül azt rebes-
geti a hirkeltésben és terjesztésben fáradságot 
soha nem ismerő sajtó, hogy a szabadkőmű-
vesség által Francziaországban, Spanyolország-
ban és Portugál iában keltet t szerzetes-üldözés 
nem sokára át fog csapni Itália szép ege alá 
is, és a vatikáni fogságra szorított pápaságot, 
utolsó oltalmától, szellemi testőrségétől, a szer-
zetes rendektől fogja megfosztani. 

Lehet, sőt éppen nem valószinütlen az, 
hogy csakugyan igy gondolkozik a pápa-
ság ellen titkon szervezett összeesküvés. De 
vájjon czélt fog-e érni ? Az Isten egyháza 
ellen összeesküdt hitetlenség bizony-bizony már 
okulhatott volna. Teljes XIX század állott 
már "rendelkezésére. Megtanulhatta volna e 
hosszú és viszontagságos idő alatt legalább 
azt az egyet, hogy a pápaság sziklájának 
ereje nem a raj ta és körülötte kifejlett 

47 
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szellemi tenyészet dúsabb vagy szegényebb 
szervezetében, hanem önmagában, abban az 
isteni Ígéretben rejlik : „még a pokol kapui 
sem vesznek diadal t ra j ta . " 

Egyébiránt , a f ranczia szabadkőművesek 
valóban jól tennék, ha sa já t hazá jok háza 
előtt söpörnének. Szerencsétlen hazá jokra , az 
egykor valóban a ker. czivilizáczió élén ha lad t 
gazdag és virágzó Francz iaországra má r na-
gyon érezhetően csapkod le az isteni Gondvise-
lés bünte tő vesszeje. November 2-án kelt táv-
irat j á r t a be a világot a f rancz ia senatusban 
felmerült amaz indítványról, külde tnék ki bi-
zot t ság eszközök kieszelése végett abban az irány-
ban, hogy Francz iaország népesedésének hiá-
nyá t miképp lehetne „fedezni". Waldeck-Rous-
seau, az egyházüldöző minister, pá r to l ta az in-
dítványt, és a senatus az t el is fogadta . 2) 

Tehá t a születésekben mu ta tkozó végzetes 
végű nemzet i deficit fedezéséről kell az élet 
Ura és Is tene ál tal a lapí to t t egyházat üldöző 
szabadkőművességnek gondoskodni ! Mily ke-
gyetlen iróniája — pogány nyelven szólva — 
a sorsnak, mily gyors — keresztény nyelven 
szólva — mily gyors igazságszolgál ta tása az 
Is tennek a népek számára épséget és egész-
séget, örök ifjúságot hordozó kathol ikus keresz-
tény vallás i rányában ! 

A mul t század elején t a r t o t t bécsi kon-
gresszuson tö r t én t egy je lene t j u t eszembe. A 
nagy névvel hadvezéri t a l en tuma mia t t meg-
tisztelt Napoleon leveretése u t án Franczia-
ország ot t hevert a bécsi t anácskozás ra össze-
gyűlt d ip lomaták előt t tehetet lenül . Az angol-
ból akkor is ki tör t a fékezhete t len önzés és 
bírvágy. Angolország képviselője avval a terv-
vel lépet t fel, hogy Francz iaországot fel kell 
darabolni. Az európai szárazföld összes diplo-
matái eleinte bámulva néz tek össze, de azu tán 
csakhamar észre tér tek. Egész nagyságában 
leplezetlenül lá t ták maguk előtt megjelenni 
Anglia népeke t t apodó nagy önzését. Vissza 
r iadtak az embertelenségtől . Vagyis inkább, 
fe lébredt bennök a fél tékenység és k imondot ták 
Angliával szemben azt, hogy Francz iaország 
területi épségéhez nem szabad hozzányúlni . 
Ekkor Anglia képviselőjének önző lelkéből 
megszólalt a megfékeze t t oroszlán és ezt kiál-
to t ta oda Európa ha ta lmassága inak képviselői 

'-) Augsb. Postz. nov. 24. 

elé nagy mérgesen és gúnyosan : „És Franczia-
ország mégis pusz tu lásnak fog indúlni!" Cso-
dálkozva néz ték kollegái s a r ra a kérdésre, hogy 
miképp gondol ja ezt, az angol diplomata azt 
vág ta ki, hogy „örökösödésének uj törvényé-
nél" fogva s az a szerint alakuló családi éle-
tének megromlása következtében.*) 

íme , nem tel t bele száz év, és Franczia-
ország senatusa kényte len a népesedésben 
beál lot t deficit fedezésén t ö m i az eszét ; mer t 
a születések szakada t l an gyérülése már egész 
világosan avval fenyeget i Francziaországot , 
hogy nemsokára nem fog lehetnie az eddig 
fennál ló ka tona i ke re teke t kitölteni. 

Fogy az élet, nem lesz elég ember ! Ez a 
veszedelem fenyeget i a szerencsét len Franczia-
országot. Miért ? Mert a f ranczia állam és az 
ő insti tutiói szembe szál tak az élet Urával, az 
Istennel , és az ál ta la ado t t természet i törvé-
nyeke t a családi életben és az örökösödési át-
származta tásban , láb alá t iporták. Es az egy-
háznak , a f ranczia ál lamiság édes anyjának, 
a ki örök i f júságot hordozva számára kezében, 
óvni aka r j a Francz iaországo t a lelki-testi el-
pusztulástól , gyilkos kést fennek az ő anyai 
szive számára . Mekkora tudat lanság, mekkora 
e lvetemültség ! Tuda t l anság a tömegben, elve-
temül t ség a vezetőkben. Majdnem akkora, 
min t azoké a hóhéroké, kik Krisz tus t keresztre 
feszí tet ték, és azoké a gúnyolódó himpellé-

*) A kárörömtől sugallt angol mondás értelme az, 
hogy mig az angol család, apai hatalommal felruházott 
örökös állítása vagy szokásos adoptio következtében, 
soha sem hal ki, mintegy örökéletű s ezen az alapon 
termékeny s az egész világgal érezteti diffuzív erejét: 
az alatt a franczia család minden családapa halálávrl 
meghal, feloszlik s törvény erejénél fogva szükségkép 
pen bekövetkezvén az osztozkodás, a volt család tag-
jai szerteszét szóródnak, s a felaprózott vagyonrészeket 
nagyrészt vagy magtalanul feléli a szabad pórázra bo-
csátott egoismus, vagy u. n. két-gyermek-rendszerű 
boldogtalan házasságra vetemednek az emberek. Arány-
lag kevés a boldog családi élet. Szóval, Francziaorszá-
got családi életének bomlottsága zsugorítja össze. V. o. 
Le Play, La constitution de l'Angleterre considérée 
dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes 
de la paix sociale. Tours, 1875. T. I. p. 128. ^'Ang-
leterre doit sa prospérité croissante de quatorze siècles 
à l'organisation spéciale de la famille anglo-saxonne 
gardienne de la morale, dépositaire des traditions qui 
fondent la hiérarchie sociale sur le travail et la vertu." 
Sajnos, hogy az új Magyarország a franczia pusztulás 
nyomain indult el ! 
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reké, kik a kereszten függö t t I s ten-ember t 
káromolták. 

Is ten bocsássa meg nekik, mer t „nem 
tud ják , hogy mit cselekesznek". 

Hogy Franczia országot az Is ten ellen tu-
sakodó hi tet lenség mennyire belevit te m á r 
m a g á t az emberi t e rmésze te t is fellázító álla-
potokba és helyzetekbe, m u t a t j a a „franczia 
nők" mozga lma és kele tkezőben levő „ligája", 
szövetsége. Ennek a nő-szövetkezésnek r iasztó 
felhívását, mely az elvetemült férf iakért való 
hősi helytál lásra szólítja f'el a f ranczia nőket , 
lehete t len i t t szórói-szóra nem közölni. Ime : 

„ Francziaország asszonyai ! 
Kimondha ta t l an nagy veszedelmek fenye-

getik a hazá t és a szabadságot . A következő 
év par lament i választásai által a haza és a 
szabadság ellenségei megkoronázni aka r j ák 
munká joka t . A mi kötelességünk ezt az utolsó 
csapást megakadátyozni . Mi számta lan kér-
vényt gyűj tö t tünk , de a törvényhozók még csak 
tudomás t sem vet tek róluk. Bizonyítsuk be, 
hogy mi vagyunk Francz iaország népének a 
fele, és h o g y bennünket , mikor lelkiismeretünk-
ről, gyermekeinkről van a szó, meghal lga tn i 
kell. H a nem aka rnak bennünke t meghal lgatni , 
jól van, há t kezd jünk a cselekvésbe ! E czél-
ból szövetséget a lkot tunk, melynek fe lada ta 
lesz, a mi befolyásunkkal , a mi pénzünkke l és 
áldozatainkkal , a következő választásoknál , 
azokat a választó b izot t ságokat és országgyű-
lési je löl teket támogatni , kik m a g u k a t köte-
lezik, hogy barczolni fognak a tu la jdonjogér t , 
a hazáér t és szabadságér t ! 

Francziaország asszonyai ! 
Nekünk van szivünk a tömegek nyomorá-

val szemben; mi azt akar juk , hogy a gyengék 
ol ta lmat élvezzenek. De mi azt is tud juk , 
hogy őket megtéveszt ik és megcsal ják, eléjök 
rózsás Ígéreteket festenek, melyek soha sem 
fognak tel jesedésbe menni . Ez az oka, a 
miért mi a socializmust e lvetjük és harczczal 
t ámadjuk . Franczia nők! Mi szere t jük Franczia-
országot. Mi azt akar juk , hogy nagy legyen és 
m a r a d j o n s sorsa ne legyen azokra bízva, kik 
a hazá t megvetik és á tkozzák. Mi az t köve-
teljük, hogy a kormány élén francziák á l l janak; 
mi szakítunk az internationalizmussal és evvel 
együt t a páholylyal és szektártusokkal. 

Anyák! Mi azt hisszük, hogy a gyermekek a 

mieink, a mieink, és nem a képviselők és ministe-
rekéi. Mi követel jük, hogy úgy nevelhessük gyer-
mekeinket , a hogy mi aka r juk . Mi szabadságot kö-
vete lünk, hogy azoka t a t an í t óka t és tanító-
nőke t választhassuk i t juságunk számára , kik 
nekünk te tszenek. 

Keresztény nők! Katholikus nők! 
Mi követel jük, hogy va l lásunknak és pap-

j a inknak m e g a d j á k a kellő t iszteletet , ugy 
mint minden másnak . Mi az t akar juk , hogy 
Krisztust , a ki t mi imádunk , ellenségeink, tör-
vények és az ál lam szolgái által, sárba ne 
rán thassák , t uda t l an fana t ikusok gyűlölete és 
csúfsága t á rgyává ne tehessék. Mi a mi vallá-
sunk i ránt t i sz te le te t követe lünk, és lelkiisme-
re tünk számára szabadságot ! Ez a szabadságunk 
hiányzik mindaddig, mig egyházunk is nem vehet 
részt benne. Mi ezt a szabadságot reklamál-
juk mindenki számára : úgy az ál lam alkal-
mazot t ja i , min t a szerzetesek s zámára ! El azok-
kal, kik h a z á t nem ismernek, a szoczialistákkal 
és a páholy embereivel! Le velők! L e Franczia-
ország ellenségeivel és zsarnokaival ! Mi, Fran-
cziaország asszonyai síkra szál l tunk ós har-
czoliuik, a hazáér t , a tu l a jdon jogér t és szabad-
ságér t ! " 3) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 

D r K O Z M A K Á R O L Y 
1824—1901. 

Legbensőbb részvéttel vettük a következő gyász-
jelentéseket : 

Az egri főkáptalan benső meghatottsággal jelenti 
kartársának dr Kozma Károly vál. skardonai püspök, 
székesegyházi főesperes, bekebelezett hittudornak élet-
kora 77-ik, áldozárságának 53-ik évében, a haldoklók 
szentségeinek áhítatos felvétele után ma reggel bekö-
vetkezett elhunytát. A boldogult lelke üdveért az ün-
nepélyes szentmise-áldozat f. hó 7 -én délelőtt 9 órakor 
a székesegyházban bemutattatván, hült teteme f. hó 
8-án délelőtti 11 órakor a székesegyházi sírboltban he-
lyeztetik el. 

Egerben, 1901. évi deczember 6-án. 
Az örök világosság fényeskedjék neki! 

JTz egri érseki theologiai s papnevelőintézet mélyen 
megszomorodott szívvel tudatja, hogy szeretett, érde-
mekben gazdag volt igazgatója, illetve volt kormány--

3) Univers. 
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zója, méltóságos és főtisztelendő dr Kozma Károly 
skardonai v. püspök, székesegyházi főesperes, kanonok, 
es. k. udvari káplán, bekebelezett hittudor stb., élete 
77. s papsága 53. évében, a papnevelés terén eltöltött 
47 évi munkásság s hosszas és nagy lélekkel viselt 
szenvedések után, a haldoklók szentségével megerő-
sítve, f. hó 6-án reggel 5 órakor az Urban elszenderült. 
A boldogult lelki üdveért az engesztelő szent miseál-
dozat folyó hó 7-én délelőtt 9 órakor lesz a főszékes-
egyházban. Temetése folyó hó 8-án délelőtt 11 órakor 
lesz. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

A boldogult életrajzi adatai a következők : Szüle-
tett Mezőkeresztesen, Borsodvármegyében, 1824. már-
czius hó 12-én. Középiskolai tanulmányait Egerben 
végezte, mint a Foglár-féle finevelő-intézet növendéke. 
Majd az egri érseki egyházmegye növendékei közé 
felvétetvén, a hittudományi tanfolyam hallgatására a 
bécsi egyetemre küldötte Byrker László János patri-
archa egri érsek. Pappá 1848-ban Bpesten szentelte fel 
Lon^vics József kinevezett egri érsek. Füzes-Abonyban, 
Hevesen és Pásztón eltöltött káplán-évei után ismét 
Bécsbe került Bartakovics Béla főpásztori rendeletéből 
a Szent Ágostonról nevezett fensőbb papnevelő inté-
zetbe, hol a hittudományi doktori rangot megszerez-
vén, 1853-ban főpásztori rendeletre Egerbe tért visz-
sza a szemináriumba. Ettől az időponttól kezdve egész 
életét a papnevelés terén töltötte mint theol. tanár és 
szemináriumi előljáró. 

Maga az a tény, hogy 47 évet töltött a papne-
velés terén, arra késztet, hogy a legnagyobb tisztelet-
tel áldozzunk emlékének s e téren szerzett érdemeit 
megörökítsük ; de még inkább késztet erre annak a 
meggondolása, hogy miként teljesítette ő e reá bízott 
fontos tiszteket, h o g y ő a papnevelés ügyét nemcsak 
ardendo, hanem quod períectum est, lucendo et ardendo 
szolgálta. Az ő neveltjei, az egri érseki egyházmegye 
papsága, bizonyságot tesznek a felől, hogy dr. Kozma 
Károly a kötelességteljesítésnek mintaképe volt. Ki 
volt dr Kozma Károly ? Erre nézve idézzük a legille-
tékesebb tanúbizonyságot. Ersek-főpásztora, Dr Samassa 
József, a következő elismerő sorokkal mentette föl a 
boldogultat f. 1901. évi január hó 1-én eladdig viselt 
tisztségeitől : „Jól tudom azt, hogy lankadást nem is-
merő kötelességérzete s az egyházmegye s annak intéz-
ményei iránt állandóan tanúsított munkás szeretete az 
önfeláldozás legvégső határáig kiséri, s midőn az 
intézményektől, melyeknek tiszteletre méltó élete folya-
mán oly nagy hasznára volt, visszavonulni kiván, csak 
oly parancsoló szükségnek hódol meg, mely elől kitérni 
nem lehet. Azért bár sajnosan fogom nélkülözni az 
érdemes tevékenységet, az ügyért hevülő szorgalmat, 
melylyel méltóságod a gondjaira bizott nagyfontosságú 
ügykörök mindenikében nagy megnyugvásomra minden-
kor önzetlenül fáradozott : nem zárkózhatom el kérel-
mének figyelembevétele elől, remélve, hogy megrendült 
egészsége terhesebb gondoktól való felszabadulása által 
biztosabban helyre áll. Kisérje méltóságodat ezután nyu-
galmasabb lielj-zetében állandóan a jól teljesített köte-
lesség emelő és megnyugtató tudata, melyhez örömest 

hozzájárulok főpásztori elismerésem és benső köszöne-
tem nyilvánításával, kívánva, hogy immár zavartalan 
örömet találhasson Isten dicsőségére hozott nagylelkű 
áldozataiban és a jóra, melyet annyira önzetlenül gya-
korolt, ezután még bő alkalma nyíljék." 

Mi pedig immár azt kívánjuk halhatatlan lelké-
nek, hogy boldogítsa annak a jó Istennek szinről-
szinre való látása, kinek dicsőségéért a Tőle való füg-
gési viszonyt átérezve élte le ugy természeti, mint 
természetfölötti életét e földön ; kitől elszakadni soha 
sem, — vele egyesülni mindig hőn óhajtott ! 

Have pia anima! —. 

Budapest, decz.,9. A katholikus autonómiáról és 
conyruáról, ugy szintén a nemkatholikus congruáról, a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium „A m. 
kir. kormány 1900. évi működéséről és az ország köz-
állapotairól szóló Jelentés és statisztikai „Évkönyv1" 
144. es 145. lapján a következő tájékoztató nyilatkoza-
tot, illetve jelentést tette közzé. 

Minthogy az idézett Évkönyv nem mindenkinek 
áll rendelkezésére, szükségesnek tartottuk a ministeri 
jelentés idevágó részének teljes szövegében való köz-
lését, a mint következik : 

„Legutóbbi jelentésemben kiemeltem, hogy a ka-
tholikus autonomia az 1899. év folyamán annyiban kö-
zeledett a megvalósuláshoz, hogy a szervező congres-
sus által kiküldött 27-es bizottság eljárásának eredmé-
nyét előterjesztette. Két munkálat — egy többségi és 
egy kisebbségi javaslat — került ekként a congressus 
elé, ahol azok tárgyaltatván, a congressus azt a meg-
bízatást adta a 27-es bizottságnak, hogy a többségi 
munkálat alapján és a congressuson felhangzott észre-
vételek, valamint a kisebbségi munkálatban foglaltak-
nak is figyelembe vételével, tegye magát a bizottság 
érintkezésbe a kormánynyal és a püspöki karral annak 
megállapítása végett, hogy a többségi javaslat, a most 
említett két tényező szempontjából, minő módosítá-
sokra szorul ? 

A vett megbízatás alapján a 27-es bizottság el-
nöke felkért, hogy az érintkezés módját megállapítva, 
a többségi munkálattal szemben jelezzem a kormány 
álláspontját. Ennek folytán, habár szorosan vett köte-
lességet nem képezett is az, hogy a véglegesen még 
el nem fogadott javaslattal szemben a kormány nyilat-
kozzék, a nagyfontosságú ügy érdekét tartva szem 
előtt, készséggel vállalkoztam arra, hogy a munkálatra, 
sőt annak minden egyes szakaszára megtegyem azon 
észrevételeket, melyeket mint módosításokat jóváhagyás 
előtt keresztülviendőknek tartok. Első lépésem az volt, 
hogy megbízottakat küldöttem ki oly czélból, hogy 
azok a 27-es bizottság albizottsága előtt az észrevéte-
leket megtegyék. 

Az ilykép létrejött vegyes tanácskozmány 1900. 
évi junius hó 18. és 19. napjain megtartatott. Lefolyá-
sáról, megbizottaim részéről tett észrevételek befogla-
lásával, jegyzőkönyv vétetett fel, melyben megállapít-
tatott, hogy a 27-es bizottság albizottsága nem kiván 
részletes, szakaszonkénti tárgyalást. A jegyzőkönyv 



II. Félév. '20. sz. RELIGIO. 379 

előterjesztése a 27-es bizottság teljes számú ülésében 
azt eredményezte, hogy a bizottság három tagját kül-
dötte ki, hogy velem közvetlen érintkezésbe lépve, 
a kormány álláspontjának megjelölését tőlem kérjék. 

Ezek után a nyilatkozatot, azokra a kérdésekre 
szorítkozva, melyekre nézve tőlem választ kértek, a 
kiküldöttek előtt megtettem. Nyilatkozatomról, mely-
ben jeleztem, hogy a kivánt kérdéseken kivül, számos 
szakaszra volna még módosító javaslatom, hiteles fel-
jegyzés vétetett fel és az teljes nyilvánosságra is ho-
zatott. Időközben a püspöki kar is jelezte álláspontját. 
Ezekhez képest a 27-es bizottság abba a helyzetbe ju-
tott, hogy jelentést tehet a congressusnak. 

A katholikus congrua ügye az elmúlt évben je-
lentős lépéssel haladt előre. A lelkészségek, számszerint 
5.297-é, jövedelmi bevallásai felülvizsgáltattak. Megem-
lítendőnek tartom, hogy a központi congruabizottság a 
hozzá másodfokon felebbezett, szám szerint 568 beval-
láson kivül az összes, többi bevallásokat is felülvizs-
gálta. A congruabizottság megállapításaival szemben, 
hozzám, harmadfokon 50 esetben adatott be felebbezés. 
Ezen felebbezések is az év folyamán elintézést nyer-
tek. A lelkészi bevallások elintézésén kivül a nagyobb 
egyházi javadalmak elsőfokú megállapítását is mun-
kába vette már a központi congrua-bizottság. 

A tárczám terhére (Rendes kiadások XXI. feje-
zet, 65. czim, 13. rovat) felvett 500.000 korona java-
dalom az elmúlt évben, a csekély végrehajtási költsé-
gek levonása után, teljes összegében jóformán a sze-
génysorsu róm. és gör. szert. kath. lelkészek helyze-
tének javítására fordíttatott. Ezen segélyösszeg kiosz-
tásánál, miként a múltban, ugy a lefolyt évben is az 
egyházi főhatóságok előterjesztései vétettek alapul 
olykép, hogy a segélyre felterjesztett ós teljes képe-
sítésű lelkészek évi jövedelme lehetőleg 1.200, a nem 
teljes képesítésüeké 600 koronára egészíttetett ki. 

Sajnálattal kell azonban felemlítenem, hogy né-
mely görög katholikus egyházmegyében a most jelzett 
arány, a szükséglet nagysága, másrészt a rendelkezé-
semre álló fedezet korlátoltsága miatt, csak tökéletle-
nül volt elérhető. 

A nemkatholikus congruára vonatkozólag jelent-
hetem, hogy az 1898 : XIV. t.-cz. által megállapított 
határidőig, vagyis 1899. évi julius hó 30-áig összesen 
3.913 lelkészség jelentetett be jövedelem kiegészítésre 
és pedig ág. hitv. ev. 359 ; ev. ref. 1.446 ; görög keleti 
1.938; unitárius 106; izraelita 64. Ezen lelkészségek 
jövedelme már mind meg van állapítva s a kiegészí-
téshez szükséges összeg az 1900. évre ki is utalvá-
nyoztatok és pedig összesen 1,064.765 korona 28 fillér-
rel. Mire e jelentés nyilvánosságra kerül, az 1901-ik 
évre is kiutalványoztatott a szükséges összeg. A most 
említett összegen felül a segédlelkészek díjazására a 
hitfelekezetekkel egyetértőleg összesen évi 56.000 ko-
rona átalányösszeget állapítottam meg és azt is kiutal-
ványoztam." 

Yácz . A székesegyházi kincstár átadása. — 
A váczi káptalan a székesegyházzal kapcsolatos 

tanácskozási termében nov. 28-án délelőtt megyés püs-

pök urunk ő méltósága elnöklete alatt gyűlést tartott, 
melynek legfőbb tárgyát a székesegyházi kincstár át-
adása illetve átvétele képezte. 

Gróf püspök urunk ő méltósága a szokott kezdő 
imát elmondván, atyai szeretettel üdvözölte káptalanát, 
a jegyzői tiszttel Bálás Lajos oldalkanonokját bizta 
meg s a gyűlést megnyitotta. Majd ugyanő jelezte a 
gyűlés czélját s vázolta főbb vonásokban a kincstár 
s felszerelése és rendezésének történetét, a költséges 
helyreállítások és ujabb beszerzések mozzanatait, hang-
súlyozva a káptalan jóakaratú gondoskodását, melynek 
folytán a kincstár teljesen megfelelő helyiségben elhe-
lyezve s fönntartása hosszú időkre biztosítva van ; 
hálásan emelte ki a káptalannak ő mélt. jelzett törek-
véseiben tanúsított készséges támogatását. 

A leltár átadása következett erre, mellőzésével a 
helyszíni szemlének, minthogy a leltár elkészítése a 
káptalan megbízottjai jelenlétében és közreműködésé-
vel eszközöltetett. A leltár a ruhák és fémtárgyaknak 
nem csak felsorolása, hanem kiterjed az egyes darabok 
története, beszerzése és értékére, kora, alakja, részei és 
használati elnevezésére is. 

Gróf püspök urunk ő mélt. szabályszerű irott 
nyilatkozat kíséretében átadta, a káptalan nevében 
pedig dr Virter Lajos nagyprépost átvette a leltárt, 
mely három példányban állíttatott ki a püspöki levél-
tár, az orkánon ok és sekrestyeigazgató részére. A kul-
csok két példányban az őrkanonoknak adattak át, ki 
egy példányt a sekrestyeigazgatóra biz. Ezzel kapcso-
latban nagĵ  örömére szolgált a káptalannak, hogy ő 
méltóságának fiúi tisztelete és hálája jeléül egy kulcs 
személyes használatát felajánlhatta, hogy azzal a kö-
rülményekhez mérten szabadon élhessen, mely figyel-
met ö méltósága kegyesen fogadta. 

Ugyanezen gyűlésben megállapodások történtek a 
sekrestyeigazgató kinevezése, nyilvántartó könyv be-
szerzése, továbbá a kincstár biztosíttatása tekintetében. 

Majd a székesegyház felszerelésének leltározása 
határoztatott el, mi legközelebb fog eszközöltetni s 
évenkint felülvizsgáltatni. 

A székesegyház költségvetése évenkint püspöki 
jóváhagyásra lesz felterjesztve. 

Végül a káptalani levéltár rendezése és állandó 
levéltáros kinevezése vétetett tervbe, mire nézve ő mél-
tósága szívesen megígérte kegyes támogatását a káp-
talan törekvéseihez. 

A gyűlés véget érvén, a káptalani nagyprépost 
köszönetet mondott püspök úr ő méltóságának fáradacl-
hatatlan kegyes gondoskodásáért s fejedelmi áldozat-
készségeért, melylyel e nagyfontosságú ügyet ily sze-
rencsés befejezésre vezérelte. 

Engedje a jó Isten, hogy szent hajlékában apos-
toli buzgalmu főpapjának minél több lelki öröm legyen 
osztályrésze önzetlen fáradozásaiért ! 

B é c s , nov. 25. Együttes főpásztori levél a ,.Los von 
BomíL mozgalommal szemben. — (Vége.) 

Jézus Krisztus szent nevére, ki a mennyországba 
való beléphetóst az irgalmasság cselekedetei szerint 
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fogja megengedni, vagy megtagadni (sz. Máté 25, 35.), 
intünk titeket továbbá, hogy mindegyik közületek az 
Isten által rendelkezésére bocsátott eszközökhöz képest 
a jótékonyságot igazi keresztény szellemben gyakorolja 
és a társadalmi kérdésnek helyes megoldásában keresz-
tény elvek szerint közreműködjék. Gyakoroljátok a 
keresztény felebaráti szeretetet a jótékony egyesületek-
ben, melyeket az egyház alapított és ajánlott, és a 
melyek páli sz. Yincze, sz. Erzsébet, Neri sz. Fülöp, 
Regis sz. Ferencz és más szentek neve alatt ismerete-
sek. A keresztény jótékonyság nem ismer nyelv és nemzet 
között külömbséget. Az emberek minden nyelvét beszéli, 
sőt még az angyalok nyelvén is ért s felöleli a föld 
minden népét. Es éppen azért, a keresztény szeretet 
nyilvános gyakorlása legfőképpen fog hozzájárulni 
ahhoz, hogy a kereszténytelen nemzetiségi harczot, a 
boldogtalan nemzetiségi küzdelmet, hathatósan szám-
űzze körünkből. 

Egyúttal ne tévesszétek szem elől korunk ama 
veszedelmeit, melyeket változott kereseti és forgalmi 
viszonyaink idéztek elő. A kézimunkás és iparos, 
elnyomva a munka fáradalmaitól, könnyen elégedet-
lenségbe sodortatik, hogy ha tekintetét a hit nem 
emeli fel többé a magasba. Ezrei az elcsábítottaknak 
rajzanak körülötte és igyekeznek őt csábitó Ígéretek-
kel és teljesíthetetlen reményekkel körükbe átvonni az 
által, hogy őt mindenek előtt hitében megtántorítják 
és megtévesztik. Ezért gyűjti az egyház maga köré a 
munkásokat, hogy őket megtanítsa, miképp kelljen állá-
suk érdekeit szent hitök elvei és tanai szerint megóvni 
és gondozni. Gondoljatok, szeretteink, szentséges atyánk, 
XIII. Leo pápa, fenséges intő leveleire, melyekben a 
munkás osztályok számára kijelöli az utakat, melyeken 
jogaik és ideiglenes érdekeik érvényesítésére töreked-
niök kell, nem a fennálló viszonyok erőszakos felfor-
gatásával, hanem édes anyjuk, Isten által rendelt taní-
tójuk, az egyház vezetésével, a ki uraknak és munká-
soknak egyenlő szeretettel hirdeti kötelességeiket. 

E végső és kiváló helyen azonban, kedves híveink, 
figyelmeztetünk benneteket arra, az oly sokszor hang-
súlyozott, mert igen fontos igazságra, hogy az emberi 
társadalom igazi java mindenek előtt a keresztény csa-
ládi szellem visszaállításának megerősítésétől függ. A 
kath. egyház maga nem egyéb mint az Istennek egy 
nagy magasztos családja, melynek a világtörténelemben 
nincs mása. Felépítve a szent atya és a vele egyeség-
ben élő püspökök tekintélyére tagjait az a szeretet 
fűzi össze, mely az isteni Megváltó szivében gyökere-
zik. A ki tehát az egyház tekintélyét ostromolja, a 
keresztény emberiség isteni családiságának alapjai ellen 
intézi támadásait. 

Ezeken az ellenségeken kivül a keresztény családi 
életnek még más megkárosítói is vannak, úgymint a 
többi között például az egyre növekedő élvezetvágy, 
mely az ő legdurvább alakjában, mint alkoholizmus 
vagy iszákosság, a népek egészségét viszi tírba ; továbbá 
az anyagi szerzés és birtok kapzsi hajszolása; továbbá 
a mindennapi házi munkák kicsinylése és az az áldat-
lan törekvés, mely a városokat néppel túltörni és a 

mezőktől a szükséges munkásokat elrabolja. A kenyér-
kereseti viszonyok törvények utján való szabályozása 
mellett a társadalmi ínség leghathatósabb eszközét mi 
a család katholikus keresztény szellemmel való áthatá-
sában látjuk. Ez az eszköz a társadalmi törvényhozást 
is helyes útra képes vezérelni. 

A család keresztényiesítése által az családatya 
ismét az ő jogai és kötelességeinek tudatára fog emel-
kedni ; az anya is köteles oltalmának és kiváló méltó-
ságának élvezetébe fog lépni ; a gyermekek isteniféle-
lemben a társadalom hasznavehető tagjaivá és az örök 
boldogság részeseivé fognak növekedni itt a földön. A 
nélkül a megszentelés nélkül, melyben az egyház a 
családot részesíti, soha sem lesznek az emberek képe-
sek megakadályozni", hogy az elkereszténytelenedett 
család a revolutio, az állami felforgatás melegágyává 
ne váljék. *) Azért tehát, szeretteink, ne bocsássátok 
be családotokba a hitetlenségnek semmiféle küldönczét 
se, ne bocsássátok be a csábítókat. Ha valaki jön hozzá-
tok és az igaz tant nem hozza magával, ne fogadjátok be 
házatokba és még köszöntéssel se fogadjátok. (Sz. Ján. II. 
lev. 20. v.) Dobjatok ki családotokból minden könyvet 
és könyvecskét, minden iratot s lapot, szóval minden 
nyomtatványt, mely a hitetlenség és a jogosult egyházi 
és állami fensőbbség ellen lázitást foglal magában. 

„Annak okáért, atyámfiai, legyetek állhatatosak, és 
tartsátok meg a hagyományokat, melyeket tanultatok 
akár beszéd, akár levelünk által. Maga pedig a mi 
Urunk Jézus Krisztus és Isten és a mi Atyánk, — a 
ki szeretett minket, örök vigasztalást adott és jó re-
ménységet a kegyelem által, — intse a ti sziveiteket 
és erősítse meg minden jó cselekedetben és beszédben." 
( I I . Thess. 2, 14—16.) 

Mindeme jók és a mennyei áldás zálogául és bizto-
sítékául szolgáljon nektek a főpásztori áldás, melyet 
reátok mindnyájatokra az Urban teljes szeretettel 
adunk. 

Kelt Bécsben, szent Lipót, Ausztria védőszentjé-
nek napján, az üdvösség 1901. esztendejében, nov. 15-én. 

Gruseha Antal bíboros bécsi hgérsek, Kopp György 
bíboros boroszlói hgpüspök, Missia Jakab bíboros görzi 
hgérsek, Skrbensky Leo bíboros prágai hgérsek, Puzyna 
János bíboros krakói hgpüspök, Katschthaler János 
salzburgi hgérsek, Kohn Tivadar olmützi hgérsek, Szep-
ücky András lembergi gör. szert, érsek, Bilczewski 
József lembergi lat. szert, érsek, Dvornik Máté 
zárai érsek. Schöbet János, leitmeritzi püspök, Bauer 
szál. Ferencz brünni püspök, Aichner Simon, brixeni hg-
püspök, jF lapp János parenzo-polai püspök, Biha Már-
ton József budweisi püspök, Valussi Jenő Károly 
trienti hgpüspök, Kahn József gurki hgpüspök, Doppel-
bauer Ferencz Mária linzi püspök, Napotnilc Mihály 
lavanti hgpüspök. Belopotoczky Kálmán tricalai püspök, 
tábori vikárius, Marcselics József Gergely ragusai püs-
pök, Brynich nep. János königrätzi püspök, Schuster 
Lipót seckaui hgpüspök, Uccelini Ferencz cattarói püs-
pök, Böszler ker. János st. pölteni püspök, Zannoni Máté 

*) A polgári házasság elitélése. Szerk. 
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sebenicói püspök, Czehovicz Konstantin presmyslei gör. I 
szert, püspök, Mahnic Antal vegliai püspök, Jeglic.s 
Antal laibachi hgpüspök, Pelezár József premyslei lat. 
szert, püspök, Walega Leo tarnowi püspök, Faciewicz 
Vazul stanislaui kápt. helynök, Moszoro Jakab lem-
bergi örm. szert. kápt. helynök, Nóvák Jakab lesinai 
kápt. helynök, Petronio Ferencz triesti és eapo d'istriai 
kápt. helynök. 

I R O D A L O M . 
— Megrendelési felhívás tisztelendő Pelletier Eufrá-

zia Mária anya az angersi Jó Pásztor szeretetéről ne-
vezett Mi Asszonyunk Congregatiójának alapitónője 
1796—1868 czimű munkára. 

A társadalmi élet egyik legveszedelmesebb és, 
fájdalom, egyszersmind egyik legelterjedtebb lelki 
betegségének erkölcsi gyógyításával foglalkozik az a 
eharitativ, az a jótékony női szerzetes-rend, a melynek 
neve röviden: a „Jó Pásztor Congregatiója— Más tár-
sulatok árvákkal, elaggottakkal, betegekkel, bénákkal, 
koldusokkal, elmebajosokkal foglalkoznak. 

A Jó Pásztor más sebeket kiván gyógyítani : a 
léleknek erkölcsi sebeit. 

A veszélyeztetett ártatlanságnak és az igazi bűn-
bánatnak nyújt az biztos menedéket. 

Fölséges, magasztos a Jó Pásztor Congregatiójá-
nak ebbeli hivatása ; mert hiszen, mint a Rendnek I. 
szabályzatában olvassuk : 

„egyetlen egy lélek többet ér, mint az egész világ; 
egyetlen egy lélek drágább, becsesebb Isten előtt, 

mint a nagy világnak mindes más alkotása ; 
következőleg egyetlen egy lelket is a bűn örvé-

nyéből kiragadni több, mint egy egész világot terem-
teni, azaz semmiből létrehozni ; 

egyetlen egy lelket a kegyelem ösvényére téríteni 
és azon megtartani magasztosabb, mint az egész mu-
landó világot kormányozni ; 

egyetlen egy lelket a bűn és az ördög rabszolga-
ságából kiszabadítani fölségesebb, mint az egész világ 
foglyait és rabjait szabadokká tenni; 

egyetlen egy lélekből a bűnt kiirtani nagyobb 
érdem, mint dühöngő járványokat megszüntetni; 

egyetlen egy lelket a bűn halálából a malaszt 
életére kelteni Isten előtt kedvesebb, mint halottakat 
föltámasztani1-'. 

Azért is mondá aranyszájú szent János, hogy 
kedvesebb az isteni Fölség előtt a lelkek üdvösségén 
munkálkodni, mint akár vértanúságot szenvedni. 

E fölséges hivatásának él a Jó Pásztor Congre-
gatiója, a melyet 1829. julius 31-én, Francziaországnak 
Angers városában tiszteletre méltó Pelletier Eufrázia 
Mária anya alapított és XVI. Gergely pápa 1835. év-
ben megerősített. 

Alapításától kezdve e Congregatió napjainkig, 
midőn szerteszét mind az öt világrészben immár 228 
kolostort és menedékházat számlál, ezernyi ezer lelket 
ragadott már ki az erkölcsi bukás veszedelméből ; 

ezernyi ezer lelket segített bűnbánó, tisztességes, mun-
kás életre ; ezernyi ezer lelket mentett már meg mind 
a jelen, mind pedig a jövő élet számára. 

Valóban mindmegannyi lelki-kórház és gyógyító-
intézet e Congregatiónak minden egyes kolostora. 

* 

A római szentegyház bíborosai 1897. deczember 
7-én tartott gyűlésükön alapos vizsgálat ós érett meg-
fontolás után kimondották, hogy e Congregatió alapitó-
nőjéneli, Pelletier Eufrázia Mária anyának életszentségéről 
meg vannak győződve. 

Szentséges atyánk, XIII. Leo pápa pedig ugyan-
azon 1897. év deczember ll-én tisztelendőnek — venera-
bilisnek — jelentette ki és egyszersmind megengedte, 
hogy szentté avatási pöre, a melyet Angers nagynevű 
és tudós főpásztora, Freppel püspök, még 1886-ban 
kérelmezett, meg indíttass ék. 

* * 

Ez alapitónőnek élettörténetét közli magyar for-
dításban röviden, de mégis elég részletesen e munka. 

Az alapítónő élettörténetéhez a Congregatió ko-
lostorainak kimutatása és az ó-budai Jó Pásztor há-
zának ismertetése van csatolva. 

A csinosan kiállított munka 126 oldalra terjed. 
Benne 3 kép : a Jó Pásztort, az alapitón őt és az ó-bu-
dai házat ábrázolja. 

Ara fűzve 60 fillér ; amateur-kötésben 80 fillér, 
vagy (papoknak) ] intent. Egyszerre megrendelt 10— 
10 példány után 1—1 tiszteletpéldány jár. 

Intézeti növendékek, tömeges megrendelés esetén, 
10°/0 kedvezményben részesülnek. 

Budapesten, III. ker., Ó-Buda, Szőlő-utcza 30. sz. 
A Jó Pásztor o-budai háza. 

VEGYESEK 

— Császka György kalocsai érsek ur ő exczel-
1 lencziáját, ki f'. hó 4-én töltötte be 75. életévét, ez 

alkalomból rendkívül sokan keresték fel hódoló üd-
! vözletükkel. Az ország közvéleménye ünneppé avatta 

a népszerű főpásztor számára ez évfordulót, melyet ő 
szerény visszavonulásban akart megülni. A kormány s 
a püspöki kar egyes tagjai, küldöttségek és magáno-
sok egész sora fejezte ki jó kivánatait ő exczellencziá-
jának, kit e napon Újvidék sz. kir. város mint nagynevű 
jótevőjét egyhangú lelkesedéssel díszpolgárává választott. 

— A csanádi egyházmegyéből. Ft. Desseívffy 
Sándor csanádi püspök ur ő exja Wittenberger Antal ifjabb 
kanonokot oldalkanonokká, Benő Józsefet püspöki cere-
mónáriussá és Lang Aladárt püspöki levéltárnokká 
nevezte ki. Egyidejűleg püspöki titkárrá Pacha Ágoston 
eddigi püspöki ceremoniariust nevezte ki. 

A szombathelyi püspök ur czimerpajzsa, jel-
szava, pecsétje, már ismeretes. Megismertette a „ Sz. 

I U." A pecsét két mezőre osztott, koronával és kereszt-
1 tel díszített czimerpajzsból áll ; az egyik mezőben 

három rózsa, a másikban ég felé röpülő főniksz madár 
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van, csőrében keresztet tartva. A czimerpajzs felett a 
püspöki jelvények láthatók, alatta pedig a püspök úr 
jelszava : „Per crucem ad lucemu olvasható. A pecsét 
körirata ez : Guülelmus István episcopus Sabariensis. 

— Molnár János kalocsai prépost-kanonok, a ka-
locsai egyházmegye legöregebb papja, f. hó 7-én lépett 
90-ik életévébe. Testi és lelki épségben adatott megér-
nie ezt a pátriárkái kort, méltó jutalmaként az ő pát-
riárkális erényeinek, minők : minden hazafias és vallá-
sos törekvésnek áldozatkész támogatása, paptársai 
iránt odaadó ragaszkodása, példás magyar vendégsze-
retete, a segélyre szorultak bőkezű gyámolítása. Molnár 
János 90. születésnapján, tisztelőinek és pártfogó ltjai-
nak nagy seregével mi is őszinte szivvel hangoztatjuk, 
hogy őnagysága nemcsak korra, de szivjóságra is első 
a kalocsai egyházmegye klérusában. (K. N.j Ad mul-
tos annos! 

— A chinai magyar Mária-templomra eddig 1717 
kor. 29 fillér gyűlt össze Illés Ferencz szombathelyi 
kanonok urnái, ki a további adományokat hálás kö-
szönettel fogadja. 

— Változás egy kath. lap szerkesztőségében. 
Prohásska Ottokár tulajdonában megjelenő „Esztergom" 
felelős szerkesztője Dvihally Géza eddigi segéd szer-
kesztő lett. Csajka Ernő dr azért megmaradt a szerkesz-
tőség kötelékében, mint főszerkesztő. Erős várunk az 
„Esztergom." 

— A franczia keresztény nők szövetsége két 
fokozatból áll. Tagjai az első fokozatnak azon franczia 
nők, kik havonkint legalább 1 frankot adnak a szö-
vetség 1902-iki választási czéljaira. A második fokozat 
tagjai azok, kik egész befolyásukat latba vetik, hogy 
oly jelöltek győzzenek, kik megigérik. hogy a hazát, a 
tulajdonjogot és szabadságot védelmezni fogják. Ide tar-
toznak azok is, kik az első fokozat kötelességén felül 
még megigérik azt is, hogy a szövetségnek legalább 
20 tagot szereznek, kik között legalább 10 a második 
fokozathoz tartozzék. A szövetség tiszteletbeli elnöke 
de Cuverville tengernagy neje. A szövetség vezetése 

• egy Lyonban székelő női bizottság kezébe van letéve. 
A szövetség csak oly képviselőjelölteket fog támo-
gatni, kik nem szabadkőművesek, s kik Írásban köte-
lezik magukat a szövetség fentebbi hárompontu pro-
grammjának követésére. Egyebekben a szövetség nem 
törődik a jelöltek politikai állásfoglalásával. 

— Nagyérdekii nionografla indult meg a „Vesz-
prémi Hirlap" Csarnok czimü rovatában. Strausz Antal 
székesegyházi karkáplán kezdi ismertetni a veszprémi 
plébánia történetét. Az első rész a templomokról szól, 
még pedig legeiül a székesegyházról, felhasználva a 
dr báró Hornig Károly püspök ur által kiadott római 
oklevéltár gazdag adatait. 

— Mily félénk a hires német tudomány, mutatja 
a Spahn-eset. Ezt a fiatal katholikus történettudóst, 
Spahnt, a bonni egyetem volt magántanárát, a porqsz 
közoktatásügyi minister a császár egy táviratának 

közbelépésére a történelem ny. r. tanárává nevezte ki 
a strassburgi egyetemre. Katholikus tudóst, azért mert 
katholikus is, tudós is, egyetemi tanárrá kineveztetni 
még a protestáns császár részéről is merényletnek tar-
totta a vaskalapos német u. n. „voraussetzunglose", állí-
tólag föltevésnélküli tudomány maga ellen. Összesúgtak 
tehát a voraussetzunglos tudósok, kik föltételezésnélküli-
ségökben föltételezik katholikus tudósról azt, hogy 
egyetemi tanár nem lehet, és rávették a berlini egye-
tem 80 éves öreg urát, Mommsent, hogy pronuncia-
mentót adjon ki a császár ellen a német tudomány 
voraussetzungslosigkeitje érdekében. Ezen a feltételező 
feltételezettlenségen kérődzik (sít venia verbo) jelenleg 
az egész hitetlen német tudomány. 

— Póda Endre jubileuma. Póda Endre soproni 
apát-plebános és kanonok 25 éves lelkipásztorkodásá-
nak évfordulója alkalmával a soproni kath. olvasókör 
ünnepet rendezett. Az ünnepet a szent-Mihály-temp-
lomban isteni tisztelet előzte meg. Utána lelkes ünnepi 
beszédben több szónok méltatta Póda érdemeit, melye-
ket ugy az egyházi mint társadalmi téren szerzett. 
Pódának 25 éves működése igazán hálára kötelezhette 
Sopron városát, mert tudásával, tapintatos eljárásával, 
lelkes munkásságával mindig azon elsők között állt, 
kik Sopron érdekeit tartották szemük előtt. Részünk-
ről is szívből hozzájárulunk a méltó óváczióhoz : ad 
multos annos ! 

— A benczések abbas primas-sza jelenleg Dom 
Hildebrand Hemptinne gróf, a ki ifjú korában pápai 
zuáv volt tiszti ranggal. Atyjának, Hemptinne János 
grófnak, a ki most is él és már 80 éves, Pál fiától 
származó tí unokája. 4 férfi és 2 nő szintén szerzetes. 
A 4 férfi unoka közöl 2 benczes, 1 ferenczrendi. 1 
trappista ; a 2 nőunoka közöl 1 maredsousi benczés 
apátnő, 1 karmelita házfőnöknö. „Gallorum fortissima 
natio belgi", mondá már Julius Caesar. 

— A minoriták 6 évre választják meg rendfőno-
küket. 3 évre a választás után egyetemes kongregá-
cziót szoktak tartani, a melyben megválasztják a rend 
prokurátorát, vagyis a rendnek az apostoli szentszék-
nél képviselőjét, a két rendi kormánysegédet és a 
római és loretói apostoli penitentiariátus (gyóntató-
atyák collegiumának) főnökeit, az assisii konvent őrét 
és még néhány házfőnököt. Ez az egyetemes kon-
gregáczió most ez őszön, okt. 22 —24-ig folyt le. A 
rend prokurátorává újra Olievieri József atyát válasz • 
tották meg. A minorita-rend biboros patrónusa Parocchi 
bibornok. 

Legyen szabad t. olvasóinkat ezúttal külön-külön 
is felkérni arra, hogy előfiz etésöket mielőbb megújítani, s a 
szerint a mint kinek-kinek hatásköre és befolyása engedi, a 
lap előfizetőinek s illetve olvasóinak számát nagybecsű akczi-
ób'i lépésökkcl gyarapítani szíveskedjenek. A „Religio", a 
mint hétről-hétre kétszer is megmutatj legnehezebb 
kérdésekben is, Sión falán kijelölt őrállásán, embertől ki-
telhető erővel helyt szokott állni, 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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VIII. 

Ahogy kifejtettük, úgy fogták fel V. 
Pál törvényhozói szándékát nemcsak a püs-
pökök, kiknek állásfoglalása ezen kérdés-
ben törvénymagyarázati szempontból külö-
nös sulylyal bir. Ok az egyházak köz-
vetlen íőpásztorai, kiknek első sorban hiva-
tásuk és feladatuk arra ügyelni, hogy a gond-
jaikra bizott nyáj, papok és világi hivek, az 
egyház törvényeit jól megértsék; kiknek az 
apostoli szék iránt tar tozó hűségök ós enge-
delmességüknél fogva kötelességök az egyház 
fejének szándékait megvalósítani. De azon nagy 
tekintélynél fogva is, melyet az egyházban 
mint az apostolok utódjai és mint a sacerdo-
tiiun teljességének birtokosai képviselnek, az 
ő állásfoglalásukra különös suly fektetendő. 

Az ő állásfoglalásukkal - teljesen öszhang-
ban van a joghatósági tekintélylyel ugyan nem 
biró, de azért az ő felügyeletök alatt és meg-
bízásuk folytán a tanításra hivatott iskola is. 

Az egyliáz-jogászok, moralisták, egyszóval a 
tudós világ már Y . P á l életében és az ő szeme-
lá t tára s mintegy helyeslésével szintén ily érte-
lemben magyarázták V. Pá l „Apostolicae Sedi" 
brevéjét. 

Lássunk mutatványképpen néhány példát. 
Vincentius Filliuccius, szienai származású, 

a Jézus-Társaság tagja , tiz éven át ta r to t t 
Rómában előadásokat erkölcstani kérdésekről 
s egyúttal a gyóntató t isztjét teljesítette a 
Szent-Péter-Bazilikában. Működése ép azon 
időre esik, midőn Y. Pá l a Rituale Romanu-
mot kiadta. Meghalt 1622. apr. 5. ]) Tehát 
minden tekintetben megbízható tanú arra 
nézve, hogyan értelmezték és hogyan kívánta 
maga Y. Pá l is értelmezni az ő „Apostolicae 
Sedi" kezdetű brevéjét. Ez az ép ugy tudós 
mint jámbor férfiú a keresztség szertartásairól 
tárgyalván, azt tanít ja, hogy ezek száma, a 
szerint a mint azok az egyházban közönsége-
sen használatban vannak, tizenkettő. Vannak 
azon kivül egyes egyházaknak vagy tartomá-
nyoknak ezen az egyetemes egyház közönsé-
ges szertartásaitól eltérő külön szertartásaik 
is, melyekről azt mondja, hogy „Standumesse 
consuetudini regionis, licet laudabile sit Epi-
scopos et Visitatores curare, u t quoad eins 

Hurter, Nomenciator, T. I. pg. 680. Oeniponte 
1871-1873. 
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fieri potest, tot i Ecclesiae conformes sint." 2) 
Tehát a Collegium R o m a n u m b a n közvet len a 
római r i tuale megjelenése u tán nem azt taní-
to t ták, hog)' minden egyház tar tozik sa já t 
szer tar tásainak elvetésével a római r i tuáléval 
élni, hanem azt, hogy „s tandum consuetudini 
regionis". Dicséretre mé l t a t t ák azon főpapo-
kat , kik azon fáradoztak , hogy egyházaik szer-
tar tása i lehetőleg megegyezzenek a római 
r i tuálé szertartásaival . Az volt t ehá t a kivá-
nalom maximuma, hogy egyházmegyei rituale-
j oka t lehetőleg megegyezővé tegyék a római 
szerkönyvvel. Ugy mégis, hogyha ezt teszik, 
dicséretet érdemelnek. Kötelességről szó sem 
volt. Ezen dicséretre érdemesí te t te m a g á t 
Pázmány , midőn a r i tuálé-reformot hazánkban 
végrehaj to t ta , oly szerkönyvet adván a papság 
kezébe, melyről az igazságnak megfelelőleg 
mondha t t a : „Accura te excucli curavimus Ri-
tuale Strigoniense ; et quidem in adminis t ra t ione 
sacramentorum, per omnia Ritual i Romano 
conformatum, si modo excipias pr imas infan-
t ium bap t i zandorum interrogat iones et peculia-
rem quamdam ab ipsa conversione gentis Hun-
garciae us i ta tam consuetudinem matr imonio 
copulandi : quae sine Oífensione variari baud 
po tuerun t" . Második u tód ja Lippay György 
esztergomi érsek (164:2 1666.), 1621 —1625. 
a Collegium Germanico-Hungar icum növen-
déke, 3) valószínűleg még élőszóval ha l lo t ta 
Filliuccius ajkairól ezen tan í tás t s annak igaz-
ságáról más u ton is meggyőződést szerezvén 
magának a római cellegiiunokban, melyekben 
kiképeztetését nyerte, P á z m á n y r i tuálé já t tel-
jesen megegyezőnek ta lá l ta ezen taní tással s 
azt 1656-ban Nagyszombatban újból k inyomatá . 
Hogy pedig senkinek eszébe ne jusson Filliuc-
ciust laxismusról megvádolni, mit ugyan ket-
tős állása is, mint a Collegium R o m a n u m 
t aná ra és a Szent-Péter-Bazi l ika gyónta tójáé , 
kizár, ide ig ta t juk, a mit a szent mise szertar-
tásairól t an í t o t t : „Sacerdotes quoad verba tenen-
tur ser v are integrum Missae ri tu m. prout est in 
Missali s t a tu tam" , és ennek bizonyí tásaként 

-) Vincent. Filliuccius S. J. Moralium quaestio-
num de christianis officiis et casibus conscientiae ad 
formam cursus, qui praelegi solet in Collegio Romano. 
Lugduni 1622. T. L Fr. 2. n. 154. V. ö. Beuger, 
Pastoraltheologie 1. c. 

:i) Card. Steinhuber 8. J. G-esch. des Coll. Ger-
man. Hung, in Rom. I. 458. Freiburg in Por. 1895. 

hivatkozik V. P ius bul lája ismert szavaira : 
„Mandantes etc, quae verba, u t pa te t indicant 
praeceptum." 4) í m e mily éles különbséget von-
tak kezdet tő l a „Mandantes" és „Hor tamur" 
között . 

Ezen utóbbi szónak valódi ér te lmét mes-o 
ta lá l juk a szintén ma jdnem egykorbeli Musart 
jézus-társasági í rónál (f 1653), ki igy fejt i azt 
m e g : „Hortatus est tanüim Pontifex : non praecipit, 
ut opinor, earn ob causam, quod locorum om-
nium diversitas non permi t t a t ubique eadeiii 
omnino praecipi, praeser t im in solemnitate 
publ ica sacramentorum, quod quibusdam in par-
tibus a primis Cliristianae religionis initiis instituti 
quidam ritus, sine gravi offensione populi, non vide-
rentur aboleri potuisse (mintha csak P á z m á n y t 
i rná ki szórói-szóra) ; ma lu i t igitur supremus 
sacrorum antistes re l inquere Episcoporum pru-
dentiae, u t ipsi, quod satius esset, pro sui£ 
dioecesibus s ta tuèrent ." E z u t á n felsorol a tudós 
szerző példaképen több a Ri tuale Romanum-
hoz idomíto t t egyházmegyei szerkönyvet , igy 
a meclielnit, passauit , salzburgit sat. és azu tán 
ezt az elvet áll í t ja fel követésül : „Mi neopa-
roche, .quam p r imum cusam susceperis, fac 
intelligas, quodnam pro to t a dioecesi Ri tuale 
ab Episcopo praescr ip tum sit, R o m a n u m comu-
ne, an aliquod dioecesi proprium, et quod-
cunque praescr ip tum fii érit, ad unguem ob-
serva." 5) 

(Folytat juk ) 

Világszemle . 

III . 
E t nunc venio ad fort issimum virum. Világ-

szemlénk tonalán a német ember mozgológásai-
hoz, fészkelődéseihez é rkez tünk el. A német 
ember mindenére, de legfőképpen az ő tudo-
mányára nagyon büszke. S milyen tudás vájjon 
az a német t u d á s ? 

A milyen az ember, olyan az ő tudománya . 
Minthogy pedig a német ember maga is — 
mer t h iva tásá t még be nem tö l tö t te — min-
dig csak egy nagy vi lágtörténet i probléma, azér t 
te rmészetszerűen a világot rengető német tudo-
mány is a nemze t problemat ikus ta lányszerü 
természetéhez képest szintén problematikus 

4) Filliuccius 1. c. Tr. 5. n. 153. 
5) Musart, S. J. Manuale parochorum P. II. c. 

1. n. 6. Y. ö. Benger. i. h. 
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valami s lépten-nyomon elárulja ezt a végtelen 
homályban tapogatódzó ködös t e rmésze té t ! 

Olyan a német t udomány valóban, min t 
a német ember, a ki mindegyik, — tisztelet a 
kivételeknek, — azt t a r t j a magáról , más em-
berekkel szemben, hogy mikor Jup i t e r az 
ellene fe l lázadt t i t ánoka t leverte az ég-
ből, akkor ő benne legalább is egy fő ti-
t án kereset t és ta lá l t menedéket . A néme t 
szellem mindig valamely vi lágtör ténet i problé-
m á t mozgat , s meg kell vallani erős kézzel ; 
ámde midőn a megoldásra kerülne a sor, meg-
feledkezik magáról és nem megoldásában a 
világtörténelmi problémáknak keresi fe lada tá t , 
hanem abban, hogy ál tala meg nem oldot t 
vi lágtörténelmi problémákkal megdobál ja az 
eget, — az Is tent . 

Nagy casus belli t á m a d t a ködös filozófiák 
hazá jában , ezen az őszön, a német t u d o m á n y 
közt egyfelől, s a néme t császárság és a sa-
cerdot ium vagyis az isteni k inyi la tkozta tás 
közöt t más oldalról. Csodálatos, — a n é m e t 
protes táns császárság ez esetben a ka th . egy-
ház oldala mel le t t t ü n t fel, min t királyi pat-
rónus, szemben a német tudománynya l . Ta l án 
csakugyan igaza lesz nem sokára annak a 
multszázadbel i jezsui tának, P . Nektounak, 
hogy „a mikor Anglia a la t t meginog a föld, 
akkor a világ nagy események előestéjén lesz." 
Is ten előtt semmi sem lehetet len. H a pogány 
római császárság, három százados véres ül-
dözés után, pa t rónusává lehe te t t Kr isz tus 
egyházának : miér t ne lehetne Berlinben, a 
protes táns császár helyén, valamikor kathol ikus 
császár. Hiszen tu la jdonképpen erre n e m is 
volna más szükséges min t kissé mélyebbre 
ásni a német föld t a l a j ában s azonnal megta-
lálnák a t iszta kathol ikus népré teget . Er re 
czélzott valamikor a nagyszel lemű Wiseman, 
az angol kathol ikus hierarchia visszaáll í tója is, 
midőn látnoki mondásával az t mondot t a , hogy 
a kathol iczizmus és pro tes tan t izmus vi lágharcza 
ott a brandenburg-mark homok ján fog eldőlni, 
ot t a hol Berlin fekszik. 

De té r jünk vissza a fennér in te t t nagy casus 
belli esetére. Mi is tö r t én t há t tu la jdonképpen ? 
Miféle világtörténelmi problémájú összekülöm-
bözés t á m a d t a német t udomány köz t egyfe-
lől s a német protes táns császárság mint a 

Rohling: Auf nach Zion ! 

kathol ikus vallás joga inak és érdekeinek pat-
rónusa közöt t más oldalról? 

Köz tudomásu dolog, hogy a berlini császár 
vezetése a la t t levő néme t birodalom elfoglalta 
ugyan Elsasz-Lothar ingiát Francziaországtól , 
de a nép lelkét o t t még egyál ta lában nem 
t u d t a meghódítani , megnyerni . E lá rasz to t ta a 
ké t t a r t o m á n y t h iva ta lnokokkal és közszolgák-
kal ; az intell igenczia meghódí tására pedig 
szervezet t S t rassburgban n é m e t t udománynya l 
e lárasz to t t egyetemet . Csakhogy ezt az egye-
tem-szervezést nagy meggondola t lanságga l haj-
t o t t a végre, a tudomány-karok tanszékei t t. i. 
úgyszólván csupa pro tes táns és hi te t len tanárok-
kal tö l tö t te be, ugy hogy a nagy többségében 
kathol ikus Elsasz-Lotharingia vallásos lakos-
ságának se tes tére se lelkére nézve nem kell 
a mostani s t rassburgi egyetem, a hol protes-
táns theologia már van. de kathol ikus t szervezni 
a n é m e t császárság eddig elmulasztot t . Szóval, 
a német császárság belá t ta , hogy csupa protes-
tan t izmussa l és hi te t lenséggel a kathol ikus 
re ichs landiakat nemhogy megnyern i nem lehet, 
de sőt a tel jes elidegenítés és a n n a k n y o m á n 
az engeszte lhete t len ha rag ka r j a iba lehet be-
kergetni . 

Mire határozta el tehát magát a német szászárság ? 
Hogy a strassburgi egyetemen katholikus theolo-

giai kart fog alapítani és fenntartani, mert ezt kívánja 
a lakosság katholikus többségével szemben a „paritás," 
a bölcseleti karban pedig egy bölcseleti és egy törté-
nelmi ny. r. tanári széket katholikus vallású emberrel 
fog betölteni, mert ezt meg a katholikus iíjuság lelki-
ismeretének szabadsága követeli, a mely nem köteles 
elszenvedni, hogy filozófia vagy történelem tanítása 
közben, hitetlen vagy protestáns vallású tanár, a 
katholikus valláson kénye-kedve szerint ejtsen szaka-
datlanul és orvosolatlanul sérelmeket. 

Egyelőre a történelmi tanszék betöltése került 
szóba. A fakultás katholikus vallású tudóst semmi áron 
sem akart kebelébe beereszteni. A császár erre távirat-
ban rendelte el, hogy magasabb állami tekintetek és a 
lelkiismeret szabadságának tisztelete miatt de bizony 
be kell ereszteni a strassburgi egyetem bölcseleti karába 
a katholikus vallású történettudóst s a kiszemelt férfiút 
azonnal ki is kell nevezni. 

Dictum factum. A porosz kir. közoktatásügyi 
ministerium azonnal elkészítette az említett tanszékre 
nézve a kinevezési okmányt és a császár azt aláirta. 

-Ez a casus belli. A német császár megsértette a 
német tudomány souverainitását : tehát hajrá, itt a 
német tudománynak okvetetlenül valamit kell tenni ! 

El kezdtek tehát nyögni a hegyek és megszületett a 
mesebeli nevetséges egérke. A német egyetemi tanárok 
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rengeteg országos összesugásának a vége t. i. az lett, 
hogy rávették a berlini egyetem 80 esztendős öreg 
urát, Mommsent arra, hogy pronuncia mentót, kiált-
ványt adjon ki a német tudomány nevében a császár 
ellen! Ok, a többiek, ha el lesz kiáltva a sajtóban a 
kiáltvány, majd testületileg fogják csatlakozásukat egy-
másután kijelentgetni a világnak. 

Az északi németek, mint rendesen, ezúttal is be-
csapták a déli németeket ; Mommsen berlini kiáltványa 
a „föltételezés nélkül való tudomány" souverainitásáról 
Münchenben jelent meg.2) Legeiül, és legmélyebbre, a 
kudarczba a müncheni egyetem tanárai ugrottak be 
még pedig legelsőknek a — „rendes" tanárok".3) A 
rendkívüliek és magántanárok, külön, csak később kö-
vetkeztek. Ugy látszik, ezek már megneszelték a ku-
•darczot, mert időközben a müncheni egyetem bölcse-
leti karának két nagynevű tudósa, Hertling báró a 
filozóf,4) és Grauert5) a történettudós, lerántották a 
leplet a magának korlátlanságot feltételező „féltétele-
zettlenség"-ről a lepled a mitől a dolog machina-
tio-természete is napfényre fordulódott. Megtörtént 
az a furcsa eset is, hogy a strassburgi egyetem rektora 
magának Spahn drnak is megküldte aláirás végett az 

'") A „Neueste Nachrichien^-heia. Lásd az Augsb. 
Postz. november 21-iki 265. számát, hol Mommsen 
kiáltványa teljes szövegében olvasható, a mely nagy 
hangon így kezdődik : „Es geht durch die deutschen 
Universitätskreise das Gefühl der Degradirunga stb. stb. 

3) A tudós urak saját képzelt „feltételezettlensé-
gök" előtt való leborulását kifejező NQO6X,VVÏ]6LQ szö-
vege ez: „Hochverehrter Herr Professor! Am Abend 
eines glorreichen, dem Dienste der Wissenschaft ge-
widmeten Lebens sind Sie mit der Schärfe, (?), Klar-
heit (??) und dem Freimuth, denen Sie und die AVeit 
die Erfolge Ihres Wirkens verdanken, dafür eingetre-
ten, dass das Vermächtniss grosser Vorfahren, das 
Princip, mit dem die Wissenschaft steht und fällt und 
welches die deutschen Universitäten zu den ersten der 
AVeit gemacht hat, die Voraussetzungslosigkeit der For-
schung, ungeschmälert Denen, die auf uns folgen, er-
halten bleibe. Im Bewusstsein der A^erantwortlichkeit, 
die wir tragen, dieses uns überkommene Erbe zu hüten, 
sagen wir Ihnen für Ihre That wärmsten Dank. In 
ausgez. Hochacht. stb. 

4) Angsb. Postz. nov. 21-iki, 265. sz. Hertling 
nyilatkozatának veleje az, hogy 1. „föltevésnélküliu 

tudás emberben tulajdonképpen nincs, 2. csodálkozik a 
felett, hogy a tudomány „föltevésnélküliségének" csak 
most, a strassburgi esetből kifolyólag jutott eszébe 
megijedni,, holott a boroszlói és bonni egyetemen két, 
bölcsészeti, történelmi tanszéknek kath. tudósokkal való 
betöltése majdnem száz illetve 50 éves szokás, 3. ka-
tholikus tudós nem fél attól, hogy hitének valamely 
dogmája őt kutatásainak jogos, alapos szabadságában 
valaha gátolhatná. Ennélfogva visszautasítja az egész 
mozgalomban rejlő „gyanúsítást." 

5) Grauert nyilt levele a Mommsen-féle nyilatko-
zatról dr von Heigel münsteri ny. r. tanárhoz van in-
tézve és apró betűkkel 4 hasábra terjed az „Augsb. 
Postz." nov. 28-iki 271. számában. Külön ismertetésre 
méltó, éppen úgy mint Willmann Ottó dr prágai egye-
temi tanár nyilatkozata a „Germaniá"-ban. Ez a három 
felszólalás megtette hatását. Mommsen-t pótnyilatko-
zatra kényszeríttették, a melyben visszaszívta a kiált-
vány mérgét. 

ő ügyét ütő njúlatkozatot. Ez természetesen olyan vá-
laszt adott,6) hogy arra dr Spitta Rector Magnifions 
(protestáns theologus) csak annyit tudott válaszolni, 
hogy — a discussiót a nyilvánosság előtt nem foly-
tatja. 7) 

Es a császár, illetve a porosz közoktatásügyi kor-
mány, vájjon nagyon megijedt-e a Mommsen-féle kiált-
ványtól? Ijedelemről természetesen szó sem lehet; sőt 
ellenkezőleg, az állami hatalom jelségi jogairól a követ-
kező félhivatalos figyelmeztetés jelent meg a „Nordd. 
Alig. Zeit." nov. 26-iki számában: 

„A porosz közoktatásügyi kormány8) az egyetemi 
tudománykarok jelölési jogának nagy jelentőséget 
tulajdonít, nemcsak azért, mert a kar szakértő tanácsa 
tapasztalás szerint igen nagy értékkel bir, hanem még 
inkább azért, mert ebben a dologban igen fontos védő 
és óvó eszköz forog koczkán mindenféle idegen befo-
lyásokkal szemben. 

„Teljes joggal mondhatta azért a képviselőház 
1896. évi márcz. 5-én tartott ülésében von Althoff kor-
mánybiztos, hogy a kormány a jelölési jognak lelkes 
hive. De másrészről a közoktatásügyi kormány elé sem 
szabad azzal a szándékkal lépni, hogy önálló megfon-
tolásáról és initiativájáról mondjon le és magát a kari 
akarat puszta végrehajtójává tegye. Ez azt jelentené, 
mint feltenni a kormányról, hogy kész hozzá nem 
méltó, az államjogi felelősséggel össze nem egyeztet-
hető szerepet játszani. Semmi sem veszélyeztethetné a 
karok jelölési jogát jobban, mint ha komoly oldalról ily-
fél e támadások keletkeznének. 

„Akkor a régi jó porosz hagyományok szerint 
előtérbe lépne a korona jogainak megoltalmazása, és az 
egyetemek számára is az a parancsoló kötelesség állna 
elő, hogy Bismarck szavainak megfelelően „az állami 
hatalomnak ilyetén elköztdrsaságiasitdsdra irányuló tö-
rekvéssel szembe szálljanak, és minden kétséget, mely 
a jogkörök határaira nézve alakulni akarna, gyökeré-
ben igyekezzenek elfojtani." 

Erre a császári „Quos ego"-ra természetesen azon-
nal lecsendesedtek a „föltevésnélküli" német tudomány 
tengerének magasan száguldott hullámai és a tudomány 
souverain embereiből egyszerre közönséges emberek 
és — alattvalók lettek. Maga Mommsen is sietett csi-
tító nyilatkozatot adni ki, melyben körülbelül az fog-
laltatik, hogy ha csakugyan igy áll a dolog, akkor ő 
is nem ugy, hanem igy fogja fel azt, és nem bánja, ha 

6) Augsb. Postz. decz. 4-iki 276. sz. 
7) Az „Elsässer Kurier" Spahn dr válaszáról ezt 

mondja: „Wir haben den Eindruck, dass ihnen (den 65 
Oberbonzen der „voraussetzungslosen" AVissenschaft 
in Strassburg mit ihrem Primas) Herr Professor Spahn 
eine schallende Ohrfeige heruntergehauen hat, die man 
weit über die Grenzen des Elsasses wird klatschen 
hören". Augsb. Postz. decz. 6-iki 278. sz. 

A német szellem közmondásos alaposságáról 
nem valami kitüntető bizonjátékot állít ki az a körül-
mény, hogy Elsasz-Lotharingia u. n. „Reichsland," 
tehát a birodalomnak s nem Poroszországnak van alá-
vetve, és mégis — a „porosz" kormány intézkedik 
benne. 
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katholikus tudósokat neveznek is ki filozófiára és tör-
ténelemre, csak „katholikus tudományról" ne legyen 
szó többé.9) 

S minthogy evvel, a tudomány terén, egyelőre, 
Németországban is beállott a béke, hát mi is egyidőre 
békét hagyunk a „föltevésnélküli" tudósoknak. *** 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 12. A papság polgári jógáinál be-

jelenteit megdézsmálásáról vagy esetleg elkobzásáról — mit 
mond a „Religio" ? 

A „B. Hirlap"-ban néhány nap előtt a következő 
érdekes entrefilet jelent meg: 

„A képviselőház pénzügyi bizottságának szomba-
ton (f. hó 7-én) tartott ülésén iKossuth Ferencz*) azt 
hangoztatta, hogy a kúriai biráskodás törvénye kiegé-
szítésre fog szorulni (tehát még nem szorul arra), még-
pedig oly irányban, mely a választásnál nem csupán a 
tisztviselői status befolyását korlátozza. Széli Kálmán, 
válaszában, elismerte annak szükségességét, hogy a 
korlátozás más kategóriákra is kiterjesztendő .. . Hogy a 
kormányelnök e más kategóriák alatt mely státust ér-
tett, arról a félhivatalos Magyar Nemzet van hiî adássál, 
a mely kijelenti, hogy a más kategóriák alatt a lelké-
szek értendők. Bizonyosnak látszik előttünk, hogy a 
lelkészi befolyás e korlátozása ki fog terjedni minden 
felekezetre, s igy, a mikor napirendre kerül, nagy moz-
galomnak lesz előidézője". 

Következő nap a félhivatalos „Magyar Nemzet" 
sietett kijelenteni azt, hogy a fent jelzett értelmezés 
nem tőle, hanem a kitől azt átvette, a „Pesti Hirlap"- j 
tói származik. 

Ez a dolog története dióhéjban. Eltesszük a tör-
ténelem számára a szabadelvüség cimelionjainak, drága ! 
viselt dolgainak a sorába. Tehát a kulturharcz tovább | 
folytatásáról volna a szó. Mit szólunk az uj táma-
dáshoz ? 

A dolog politikai oldalához nem szólunk semmit. 
Arra se vesztegetünk egy szót sem. hogy figyelmez-
tessük protestáns atyánkfiait, mily korai és meggondo-
latlan volt az az örömujjongás, melylyel a legújabb vallás-
ügyi felforgatások aeráját, mint a szabadságnak, mint 
a „protestáns szellem diadalának" hajnalhasadását, üd-
vözölte. 

Nekünk itt most csak kath. hitfeleinkhez van né-
hány szavunk. Mi a mi teendőnk? 

9) A „Münch. Neueste Nachrichtenében közölt 
második levelében Mommsen a következő takarodót 
fútta el a „föltevésnélküli" német tudomány számára : 
„Wogegen wir uns wenden, ist keineswegs die V e r t r e -
tung der katholischen Weltanschauung (no lám !) an den 
deutschen Universitätem und die paritätische Berück-
sichtigung auch der katholisch-gesinnten Gelehrten ; 
wir wenden uns lediglich gegen die rohe Yerkörperug 
der wissenschaftlichen Parität (nagy vivmány, ha egy 
német prot. elismeri a tudományos paritást) dadurch, 
dass man einen Professor anstellt für protestantische 
und einen anderen für katholische Geschichte, Philo-
sophie oder Socialwissenschaft." Si tacuisset — előbb ! 

*) Más jelentések ezt mondták, Komjáthy képviselő. 

Meggyőzni az egyház ellenségeit arról, hogy 
támadásaikra nincs ok, s hogy egyáltalában ne tegyék 
azt, mit Krisztus vallása és egyháza ellen tervbe vet-
tek, — soha sem fogjuk meggyőzni. A mi az ő lei-
kökben gyűlölet és pusztitóvágy benne van, azt ők 
onnan ki fogják adni mind, következetesen, végtől-
végig, úgy mint Francziaországban tették, — hacsak 
meg nem akadályozzuk őket. 

Igenis, hic rodus, hic salta. E körül forog minden. 
Az egyház ellenségeit meg kell akadályozni. De vájjon 
lehetséges lesz-e az oly hatalmas áramlattal szemben 
az egész katholikusság összetartása nélkül ? 

Ha nem : akkor legyen vége minden nemtörődés-
nek és széthúzásnak és csak egyetlen egy szóra hall-
gasson minden katholikus, a ki a közélet terén forog : 
egyesegyedül a kötelességére, a lelkiismeretére, mely 
bizonyára azt mondja neki, hogy Isten az ő egyháza 
szabadságának védelmére egyetértést és összetartást 
parancsol minden katholikusnak, kivétel nélkül pártos-
kodás kárhoztatásával, nagy sürgetéssel. ? ? 

Győr, decz. 8. f Kárált Lőrincz kanonok. — 

Alig, hogy eltemettük az áldott emlékű s orszá-
gosan meggyászolt Hahnekampot, rövid félév múlva újra 
koporsó mellett állunk : Káráll Lőrinczó mellett. Nem 
volt még elaggott korban, mindössze 65 éves vala. 
Újfalun, majd sok ideig a mosonmegyei Pándorfon 
volt plébános, mely hivatalaiban mindenki szerette. Rá 
is szolgált erre. Vidám kedélye, felebaráti szeretettel 
teljes szive ott ült mindenkor derült arczán s e jó 
szive neki igen sok barátot szerzett. A jelenlegi trón-
örökös, Ferencz Ferdinánd, ki a hadgyakorlatok alkal-
mával többször megfordult vendégszerető házában, 
annyira megkedvelte, hogy arczképével is megajándé-
kozta. Hasonlóképp igen szerette őt földesura s a nála 
megfordult magasrangu katonatisztek, kik közül a 
Győrött állomásozó gróf Albertivel, ki oly hirtelen el-
hunyt, az állandó jó viszonyt folyton fentartotta. De 
különösen kedves és tipikus alakja volt ő a győri kath. 
körnek, hova majdnem mindennap ellátogatott s ahol 
őszinte barátságosságáért és fesztelen, vidám kedélyéért 
mindenki megszerette. 

Az utóbbi években úgyis, mint a boldogult püs-
pök megbízottjának, később pedig mint a káptalan 
meghatalmazottjának tevékeny része volt a püspöki 
birtokok leltározásában és a beruházások felbecslésé-
ben. E minőségében sajátságos dolog történt vele. Az 
egész összeiró bizottságot ugyanis lefényképezte egy 
káptalandombi jeles dilettáns fényképező. Mikor a fény-
képek elkészültek s a művész egy fényképpel a bol-
dogultat is megajándékozta, ez igy szólt hozzá: Ked-
ves Kálmán barátom ! szép a fénykép, nagyon szép. 
de nem vett egy nagy hibát rajta észre? No lássa, 
éppen tizenhármán vagyunk a csoportban ; ugyan 
nem-e költözik el egy közölünk? S ime', a természet 
elszunnyadásakor elszenderült ő is, ki a fák fakadását, 
virágok virulását többé nem láthatja. Pedig de sze-
rette a szép természetet s mint falusi plébános moz-
gott is sokat a szabadban. Ugy látszik, ez hiányzott 
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neki Győrött s lappangó májbaj támadta meg egész-
ségét. E betegségnek azonban valami nagyobb jelen-
tőséget nem tulajdonított, azért arra úgyszólván ügyet 
sem vetett. Az ősz beálltával aztán hirtelen teljes erő-
vel kitört a baj s az életerős, sudár alakot egyszerre 
összeroppantotta. Betegségében a papi zsolozsmát min-
dennap elimádkozta ifjúkori barátjával, Mladoniezky 
prépost-kanonokkal, s még halála előtt néhány órával 
is azt mondta az estima elvégzése után : No, most már 
könnyebben érzem magamat. Ezután meggyónt, meg-
áldozott : hálás szívvel köszönte meg dr Mohi Antal kápta-
lani helytartónak, hogy az Ur szent • testével lelkét 
felüdíté és a betegek olajával megerösíté, azután 
karosszékében ülve csöndes szendergés vett rajta erőt, 
amely szendergés közben anélkül, hogy környezői kö-
zül valaki észrevette volna, felebarát szerető lelke az 
örök hazába szállott. Temetése 7-én délután 4 órakor 
volt — paptársainak és ismerőseinek nagy részvéte 
mellett. A szertartást dr Mohi Antal káptalani hely-
nök végezte. Az örök világosság fényeskedjék neki. 

Szombathely, deczember 8. Vasvármegye és az uj 
püspök. — 

F. hó 2-án tartotta meg Vasvármegyének törvény-
hatósága rendes évnegyedes közgyűlését. 

A tárgysorozat kiemelkedő pontja az uj megyés 
püspök ur üdvözöltetése vala, melynek ünnepélyes aktusa 
következőképen folyt le : 

Beiszig Ede, főispán : Tekintetes közgyűlés ! Mielőtt 
a tárgysorozatba felvett ügyek elintézésébe fognánk, 
élénk örömmel kell megemlékeznem apostoli királyunk 
ama legmagasabb tényéröl, amelylyel ennek az elárvult 
szombathelyi egyházmegyének püspököt adott. (Lelkes 
éljenzés.) Őszinte örömmel, megnyugvással és alatt-
valói hűséggel fogadta ennek a vármegyének közön-
sége 0 Felsége, apostoli királyunknak ama legkegye-
sebb tényét, hogy szombathelyi megyés püspökké dr 
István Vilmos félsz, püspök urat méltóztatott kinevezni. 
(Lelkes éljenzés.) Miután ma van először alkalmam 
erről itt, a törvényhatóság tanácstermében megemlé-
kezni, bátor vagyok a tek. törvényhatóság elé azzal 
az inditványnyal lépni, hogy méltóztassék e feletti 
örömét jegyzőkönyvileg is kifejezésre juttatni, a kine-
vezett püspök ur ő méltóságát üdvözölni és pedig levéli-
leg ; emellett méltóztassék elhatározni, hogy ezen 
üdvözlő iratot egy küldöttség nyújtsa át; méltóztassék 
továbbá kimondani, hogy a törvényhatóság a legbensőbb 
örömmel vesz részt ezen kitüntetésben és a székfoglalón 
akár testületileg, akár küldöttségileg képviselteti magát. 
Ajánlom indítványom elfogadását. (Általános helyeslés.) 

Ernuszt Kelemen : Azt gondolom, mindnyájunk 
óhajának adok kifejezést, midőn örömmel fogadom 
főispán ur amaz indítványát, miszerint fejezzük ki 
őszinte örömünket afelett, hogy Ö Felsége oly kiváló 
főpapot nevezett ki megyénk lelki kormányzójává. Azt 
hiszem, helyesen járunk el, ha kifejezést adunk jóki-
vánalmainknak, a tiszteletnek, melylyel ő méltósága 
iránt viseltetünk, azzal az óhajjal, hogy Isten őt ugy 
szellemi, mint fizikai egészségben sokáig megtartsa, 

hogy magasztos hivatását megyénk lelki üdvösségére 
minél hosszabb időn át teljesíthesse. (Lelkes éljenzés.) 

Ezután a közgyűlés a kinevezett megyés püspök 
ur személye iránt érzett ragaszkodásának, tiszteletének 
és szeretetének kifejezést adni óhajtván, elnöklő főispán 
indítványát elfogadta s azt magáévá tevén egyhangúlag 
elhatározta : 

hogy a kinevezés feletti örömének jegyzőkönyvbe 
iktatásával ad kifejezést; 

hogy a törvényhatóság püspök ur ő méltóságát 
már ebből a közgyűlésből üdvözli ; 

hogy örömének nemcsak Írásban ad kifejezést, 
hanem hely. alispán urat megbízza, hogy egy általa 
meghívandó és megalakítandó küldöttség élén az átira-
tot nyújtsa át és ő méltóságát szóbelileg is üdvözölje 
a törvényhatósági bizottság nevében ; 

hogy a törvényhatóság részt kiván venni az ünne-
pélyes székfoglalón és fentartja magának, hogy azon 
testületileg vagy küldöttségileg részt vegyen. 

IJécs, decz. 10. A salzburgi katholikus egyetem sorsa 
el van döntve. — 

Alapítása befejezett dolog, mert Ausztria vala-
mennyi föpásztora magáévá tette az ügyet. 

Az osztrák püspöki kar f. évi november hó foly-
tán tartott nagy konferencziájában a következő határo-
zatokat hozta : 

1. Ausztria érsekei és püspökei elhatározzák, hogy 
a százados évforduló megünneplésére és hálából a nagy 
jubileum kegyelmeiért szabad katholikus egyetemet alapí-
tanak, még pedig Salzburgban. 

2 Ausztria érsekei és püspökei azonnal engedelem-
ért fordulnak az apostoli szent székhez a püspöki bizott-
ság által elfogadott tervezet szerint. 

3. Ausztria érsekei és püspökei az apostoli szent-
szék engedelmének megnyerése után azonnal körlevelet 
intéznek a papsághoz és közös főpásztori levelet a hívekhez, 
szintén a püspöki bizottság által elfogadott terv szerint. 

4. A salzburgi kath. egyetemi központi egyesület-
hez csatlakozik egy a püspöki gyűlésben megválasztott 
7 tagu püspöki bizottság. E püspöki bizottságnak tagjai : 
Gruscha bibornok bécsi érsek, Missia bibornok görczi 
érsek, Skrbensky bibornok prágai érsek, Bilezeivski 
József lat. szert, lembergi érsek Buzyna bibornok 
krakói püspök helyett, Katsehthaler János salzburgi 
érsek, Kohn Tivadar olmüt.zi érsek, Dvornik Máté zárai 
érsek. 

5. A salzburgi központi bizottságnak a püspöki 
kar köszönetet mond eddigi önzetlen és állhatatos mun-
kájáért s felkéri, hogy az egyes püspökök által kine-
vezendő egyházmegyei ügyviselők támogatását igénybe 
véve munkásságát eddigi szokása szerint folytassa. 

6. A egyetem felállítására és szervezésére nézve 
a döntés a püspöki egyetemi bizottsággal egyetértőleg 
eljáró központi bizottságnak van fentartva. A püspöki 

j egyetemi bizottság tartozik minden évben kétszer 
jelentést tenni az általános püspöki bizottságnak. 
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I R O I) A L 0 M. 

Nagyszabású irodalmi munka. 
Nagyon örvendenénk, ha azt mondhatnók, hogy 

nálunk indul meg, de ezt nem mondhatjuk róla. Mind 
azonáltal örvendünk megindulásán, mert, a miről szót 
emelünk, ez az irodalmi válalat, nagy hatással lesz a 
kath. szellem és hitélet emelésére messze földön, talán 
az egész világon. 

Világtörténelem jellemképekben. 
— Weltgeschichte in Char alá erb i Wen. — 

Ez a munka czime. Összesen vagy 40 kötetre 
van számítva, melyeknek mindegyike gazdagon és fé-
nyesen lesz illusztrálva. Mainz ban a Kircheim-féle czóg 
adja ki. Évenkint 6—8 kötet fog megjelenni. Tehát 
rövid idö alatt kész lesz. Egy-egy kötet ára 3—4 
márka. Megrendelési ivet aláírok 10 '/„ árengedéssel 
kapják. 

Megjelent az első kötet: Czime : AUGUSTIN. 
Der Untergang der antiken Kultur. Von dr Georg 
Freiherr von HertUng Mitglied der kgl. baye'r. Akademie 
der Wissenschaften, ord. Professor an der Universität 
München, Mainz, 1901, színnyomású melléklettel és 50 
képpel. Vászonkötésben 3 márka. 

Szent Ágostonról, Hertling, feltüntetve a klasszi-
kus pogánykor pusztulását és a keresztény szellem uj 
világot alkotó diadalát, népszerű előadásban. Erre min-
denki kíváncsi lehet. 

Irodalmi jelentés. 
Isten segítségével sikerült Magyarországon párat-

lan két nagy művet összeállítani : a Felnőttek Katekiz-
musát és a Felnőttek Bibliáját. Mindkét mű nagy terje-
delménélfogva kellő megvilágításban adja elő vallásunk 
igazságait egyháziak és világiak számára egyaránt. A 
felnőtt világiak számára a Katekizmus rendszerbe fog-
lalva, vezéreszmék szerint osztályozva közli a bibliai 
történetekben előforduló igazságokat ; a Biblia történe-
tekben mutatja be a katekizmus szerinti életet. Az 
egyháziak részére mindkét mű a legbőségesebb magya-
rázatokat tartalmazza, melyeket az iskolában és a bzó-
széken kitönően lehet értékesíteni. 

1. Katekizmus felnőttek számára, három kötetben, 
összesen 1050 oldalon. Az eredeti munka négy év 
alatt 25.000 példányban jelent meg. A magyar fordítás 
sok illetékes helyről elismerésben, sőt több helyről 
kiváló dicséretben részesült. Szerző nagy művéből az 
iskolák számára kisebb katekizmust állított össze ; a 
magyarban nem sokára ezen iskolai Katekizmus is 
meg fog jelenni. 

A Felnőttek Katekizmusa három kötetének ára 
fűzve 9 kor., kötve 10 kor. 40 fillér. 

2. A Bibliai Történetek Magyarázata felnőttek szá-
mára. I. rész Ószövetség 37 iven 90 képpel és 4 térkép-
pel. II. rósz Újszövetség 37 íven -80 képpel és 5 térkép-
pel. Az igen szép képek és a csinos kötés miatt a 
könyv a díszmunkák közt is helyet foglalhat. Az újszö-
vetségi rész közli az összes vasárnapi és ünnepi evan-
géliumok magyarázatát ; összefoglalja Krisztus Urunk 

életét, hitvédelmileg tárgyalja Krisztus Urunk istensé-
gének bebizonyítását, előadja az apostolok történetét, 
végül átnézetet nyújt a négy evangélium összes tar-
talmáról. 

A Felnőttek Bibliája két kötetének ára fűzve 12 
kor., kötve 13 kor. 60 fillér. 

3. Nagy Biblia a nép számára. A Felnőttek Bib-
liájának kivonata. I. rósz Ószövetség 60 képpel és öt 
térképpel. II. rész Újszövetség ugyanannyi képpel és 
térképpel. 

A Nagy Biblia két kötetének ára 3 korona. 
4. Elmélkedések papok számára. Négy kötetben 

összesen 1600 oldalon. Ara fűzve 12 kor., kötve 14 
kor. 40 fillér. 

5. Novena a lourdesi szent Szűz tiszteletére; ima és 
elmélkedési könyv. Ara fűzve 1 korona 20 fillér, kötve 
1 korona 80 fillér. 

6. A lurdi szent Szűz tisztelete, különösen május 
hónapban. Elmélkedések. Ara fűzve 2 kor. 40 fillér, 
kötve 3 korona. 

7. Század Alkonyán, prédikácziók. Ara fűzve 4 
korona, kötve 4 kor. 80 fillér. 

8. Bourdaloue és M. : Egyházi beszédek az egyházi 
év minden vasárnapjára. Ara fűzve 4 kor. 

9. Philothea (kivonatos). Ara kötve 1 korona 80 
fillér. 

Megrendelhetők : Adjutus Secundus áldozópap 
czimén Szatmáron. 

-)- A nép közt való terjesztésre igen melegen ajánl-
juk a „Magyar Néplap" cz. politikai, társadalmi és 
közgazdasági katholikus képes hetilapot. Szerkeszti és 
kiadja Buday Aladár Budapest, VIII. Szentkirályi-ut-
cza 28/b. Egész évre 4 kor., félévre 2 kor. negyedévre 
1 kor. Hazafias, népies, pártatlan, katholikus, oktató, 
művelő jellegű lap. 

VEGYESEK. 

— A Széchényi-család kiválóan ismeretes arról, 
hogy tagjai sohasem röstellik hitüket; ezt a manapság 
oly sokaktól szégyelt hitet bátran megvallani s vallá-
sos lelkületüknek minden kínálkozó alkalommal fényes 
tanújelét adni, Isten dicsőségére és a jók épülésére. A 
letiint november hónap is büszkén dicsekedhetik ily 
gyönyörű hitvalló eseményekkel. Széchényi Ferencz 
és Széchényi Géza gróf bizonyította be ismételten, 
hogy semmiféle állás vagy rang nem összeférhetetlen 
a kereszt hitével és annak megvallásával. Ugyanis 
Széchényi Ferencz gróf a somogymegyei Tarnóczán 
három szép keresztet, Széchényi Géza gróf pedig 
Nagymező és Alexandra nevű pusztáin egy-egy szép 
szűz Mária-szoborképet állíttattak fel Isten dicsőségére. 
A követendő hitbuzgóság e tanujeleit egy-egy vasár-
napon Beiner Gyula czimzetes apát, szuloki esperes 
áldotta meg, mindannyiszor a nemes főúri családok 
jelenlétében, s az uradalmi tisztek és nagyszámú nép 
részvétele mellett. (V. H.) 

— Követendő példa. A herczeg Eszterházy-fóle 
süttöri uradalom igazgatója minden alkalmazottjának 
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tudtára adta, hogy a ki káromkodni mer, azt először 
megintik, másodszor pénzbüntetéssel sújtják, harmad-
szori ismétlődés esetén a szolgálatból elbocsátják. 

— Svájczban szabad hazát talál mindenféle em-
ber, csak a franczia szerzetesek elé gördítenek a sza-
badelvű államférfiak akadályokat. A központi kormány 
húzza-halasztja a letelepülésre való engedelmet s leg-
újabban azt eszelte ki, hogy a rengeteg sok aktát 
előbb szakértőnek kell kiadni véleményes jelentésté-
telre. A kiszemelt szakértő a szabadelvüségéről hires 
Fleiner bázeli egyházjogi tanár. Anarchistának nem kell 
engedelem ; de arra, hogy valaki Svájcz területén 
Istennek szolgálhasson, letelepülési engedelem szükséges. 

— Szily János b. e. szombathelyi első püspök-
nek szobrát nem sokára felállítják. A szobor-bizottság 
Tóth István budapesti szobrász mintáját fogadta el 
kivitelre. 

— A Los von Rom mozgalom Bajorországba már 
második oldalról akar bevonulni. Előbb Tirolból pró-
bált szerencsét Bräunlich prédikátor. Most Csehország-
ból indult ki Schaudig prágai prédikátor és a sör-
gyártó Kulmbachban kezdte meg a lázitást. A 70'es 
években a világhírű tudós Haneberg speyeri püspök 
kegyvesztetté lőn az udvarnál, mert Ketteler báró 
mainzi püspököt egyházmegyéje területén prédikálni 
engedte, holott Bajorországban ..külföldi" pap állami 
engedelem nélkül nem prédikálhat. Furcsa paritás 
lenne biz az, ha kath. püspöknek prédikálni nem, de 
protestáns prédikátornak igenis szabad lenne, bár ide-
gen, Bajorországban kénye-kedve szerint szerteszét 
papolni —- abban az irányban és szellemben, melyről 
az osztrák-magyar monarchia trónörököse Ferencz 
Ferdinand kimondotta, hogy — „Hochverrath", hűt-
lenség a trón iránt. 

— A franczia akadémia ezidei irodalmi jutalma-
zottjai közt 5 pap fordul elő, és pedig abbé Broussols 
lyceumi hittanár 1000 frankot kapott a Montyon-alap-
ból „La jeunesse du Pérugin" cz. munkájaért; Bré-
mond J. t. atya a Gateau-Duvignaux-alapból szintén 
1000 frankot kapott „L'inquietude réligieuse" czimű 
munkájaért; 5000 franknyi Gobert-díjat kapott abbé 
Baudrillarcl oratoriánus „Philippe Y. à la Cour de la 
France" cz. munkájaért; Guibert st. sulpicei pcp 500 
frankot kapott de la Salle sz. Jánosról irt munkájáért ; 
500 franknyi Michaut-dijat kapott abbé Bauth Bourda-
loueról irt munkájaért. 

— A wiirtembergi katb. nagygyűlés rendkivüli 
sikert mutathat fel. Decz. 3-áig 18,600 részesjegyet 
adtak el és küldöttek szét. A nagygyűlés tényleges 
tagjainak száma 20.000-re tehető, mert Ulmból, a hol 
tartották, csak az utolsó órákban jelentkeztek belépő 
jegyekért. 

— Az amerikai „Magyarok Vasárnapja" a mult 
hó végével szerkesztőt cserélt. Hollós Károly plébános-
tól Böhm Károly plébános vette át a szerkesztést, a ki 
az esztergomi főmegyéböl ment át Amerikába, főpász-
tori ajánlással. A szerkesztésben Gesztesy Miksa világi 

kath. hivő segíti a clevelandi plébános urat. Ezt a 
munkát már az utóbbi elődje oldala mellett is végezte. 
A szerkesztéstől visszalépett Hollos Károly plébános 
urnák az uj szerkesztőség avval a nyilatkozattal mond 
hálás köszönetet, hogy ö a lap „megteremtése körül 
nagy, hervadhatatlan érdemeket szerzett." Amerikába 
szakadt testvéreinknek a kath. sajtó terén, az ő rend-
kívül nehéz viszonyaik között, rendületlen állhatatos-
ságot kívánunk. Ok nagy missiót teljesítenek ott a 
tengeren tul az egyház és a magyarság érdekében. 

2HF" Legyen szabad t. olvasóinkat ezúttal külön-külön 
is felkérni arra, hogy előfizetésöket mielőbb megújítani, s a 
szerint a mint kinek-kinek hatásköre és befolyása engedi, a 
lap előfizetőinek s illetve olvasóinak számát nagybecsű akczi-
óba lépésökkel gyarapítani szíveskedjenek. A „Religio", a 
mint hétről-hétre kétszer is megmutatja, a legnehezebb 
kérdésekben is, Sión falán kijelölt 3rállásán, embertől ki-
telhető erővel helyt szokott állni. Az eddigieknél még 
súlyosabb idők fognak következni. A liarcz Istenért 
és az ő vallásaért nemcsak élesedni fog hevében, de 
szélesedni is, mindenre a mi szent kiterjeszkedő általá-
nosságánál fogva. A „Religio" őrállomását ilyen idők-
ben fokozott érdeklődéssel és támogatással kell erősí-
teni a további küzdelemre. A kik a lap járatásában 
könnyítésre tarthatnak számot, forduljanak egyenesen 
a szerkesztőhöz. Több plébánia is összeállhat egy pél-
dány járatására. Ez nagyon régi módja a testvéri 
összetartásnak. A hol azonban főpásztori engedelem 
van a lapnak a plébániai könyvtár számára templomi 
pénzből való külön-külön járathatására, ott evvel a ked-
vezmónynyel lelkiismeretesen külön-külön kell élni és 
a lap példányait évről-évre a plébániai könyvtárban 
gondosan el kell tenni. Mert a „Religio", a mint t. 
olvasóink meggyőződhettek róla, valóságos évkönyvnek 
tekinthető Krisztus Urunk egyházának hazánkban és 
az egész világon folyó életéről. A késő utókor előtt is 
tanulságos olvasmány lesz. A tiszt, növendékpapság, 
az ő irodalmi és gyakorló iskoláik számára beállított 
külön rovat működéséből teljes meggyőződést szerezhe-
tett immár arról, hogy nemes törekvéseiket a „Religio" 
teljes mértékben méltányolja és elősegíteni mindenkor 
kész. Ennél, szívesen, még tovább is elmegyünk. Hogyha 
egy-egy papnevelő intézetből akár egyesek, akár az 
iskolák valamely tisztviselőjének gyűjtésére egyszerre 
legalább tizen vagy öten jelentkeznek, a lapot a leg-
messzebb menő kedvezmény, t. i. csupán a posta-díj 
megtérítése mellett kaphatják meg, külön-külön, kiki 
a ki-kidüledező öreg oszlopok helyét fiatalabb erők, 
a maga nevére. Denique a fődolog ilyenkor, az előfizetés 
idejében, az, hogy mindenki legalább egy-két uj előfi-
zetőt állítson be magával a támogatók sorába, hogy 
ifjabb tényezői az egyházi életnek foglalják el ha-
zánkban. Mert nyelvi elszigeteltségünknél fogva kül-
földi terjedésre számítanunk egyáltalában nem lehet. 
Sőt nekünk kell itthonról támogatnunk külföldön levő 
kevés kath. magyar poziczióink némelyikét. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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rPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pierutem főve. unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo sujfragantur. Apostolicam Benedictionem per am anter impertim us. " 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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L E O N E . 

FelhiTTàs előfizetésre. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Bajner Lajos. 

(Folytatás.) 

A későbbi irók kevésbé érdekelnek. Van-
nak, kik a Rituale Romanum általános kö-
telező voltát iparkodnak kimutatni, igy Pig-
natelli, *) Baruffaldus,2) Bouix,3) Maupied,4) 
Bouvry,5) sat. Mig mások az ellenkező állást 
foglalják el. 

Az elsőknek Hinschiussale) azt feleljük, 
liogy a trid. zsinat Sess. VII. de sacram. c. 

1) Pignatelli, Consultât. T. VIII. consult. 73. n. 
45. ed. Lugdun. 1717. pg. 132. 

2) Baruffaldus, Ad Rituale Rom. Commentarii. 
Tit. I. n. 10. Tit II. n. 2. 4. 7. 85. ed. August. Yindel. 
et Dillingae, 1735. 

3) Bouix, de Jure Liturgico, Parisiis, 1873. pg. 
339. sg. 

4) Maupied, Jur. Call. Univ. Compend. Tom. I. 
P. III. L. III. n. Y. ed. Migne,T863. pg. 719. sq. 

5) Bouvry, Expositio rubricar. Brev. Missal, et 
Rit. Rom. Weissenburgi, 1860. pg. 48. 

ö) Hinschius, Das Kirchenrecht, Bd. IV. S. 12. 
not. 5. Berlin, 1888. 

13.-ra való hivatkozás, mely szerint az a tan, 
hogy a katholikus egyház elfogadott és jóvá-
hagyott szertartásai a szentségek kiszolgálta-
tásánál elhagyhatók vagy másokkal pótolhatók, 
anathemával sujtatik, el van tévesztve, miután 
a zsinat nem gondolt az V. Pá l ri tuáléjában 
foglalt szertartásokra, hanem azokra, melyek 
a zsinat idején voltak gyakorlatban. Midőn 
pedig folytatólag néhány magában a Rituálé-
ban foglalt utasításból, mint p. o. hogy a pap-
nak mindig kezénél lpgyen ezen könyv, és 
abból végezze a szerit ténykedéseket, állítják 
össze érveiket, akkor az ilyen érvelés nem 
egyéb mint petitio principii, mert hisz épp az 
forog kérdésben, vájjon ezen előírások föltét-
lenül kötelezők-e? Úgyszintén V. Pá l brevéjé-
ben előforduló ezen szócskára „debent" 7) döntő 
súly nem fektethető, mert annak e helyütt 
nincsen parancsoló, hanem csak elbeszélő jelen-
tősége, a mennyiben csak megjelölésére szol-
gál azon szertartásoknak, melyek a szentségek 
kiszolgáltatásánál és egyéb szent ténykedések-
nél előfordulnak, anélkül, hogy avval azt 
akarná mondani, hogy azokat igy és nem 
másképen kell elvégeznie. Többi érveikre alább 

J) „Restabat, ut uno etiam volumine comprehensi, 
sacri et sinceri catholicae ecclesiae ritus, qui in sacra-
mentorum administratione aliisque ecclesiasticis functio-
nibus servari „debentu ab iis, qui curam animarum 
gerunt." 

39 
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fogunk reflectálni, hol a S. Rit. Congregatio 
rescriptumaival és a könyvtilalmi szabályokkal 
keilend íoglalkoznunk. 

Azok közül, kik a Rituale Romanumot 
nem ta r t j ák oly értelemben kötelezőnek az 
egész egyházra, mintha annak az volna ren-
deltetése, hogy minden más ri tuálét kiszorítson, 
és egyedül a szerint kelljen a szentségeket 
kiszolgáltatni és a szent ténykedéseket végezni, 
csak néhányat kivánunk felsorolni. Avval 
ugyanis, hogy V. P á l idejében, az ő szemelát-
tá ra és mintegy jóváhagyásával , az apostoli 
szék közvetlen felügyelete a la t t levő főiskolá-
ban a Rituale R o m a n u m általános kötelező 
voltát nemcsak nem taní to t ták , hanem evvel 
ellenkezőleg azon té te l t ál l í tották fel, hogy 
„standum esse consuetudini regionis," teljesen 
megfelelő világításba helyezve lá t juk azt a i 
kérdést, mit akar t V. P á l az ő ri tual éj a közzé-
tételével elérni, és hogyan értelmezte ő és az 
ő korabeli tudományos világ az „Apostolicae 
Sedi" Brevében előforduló „Hor tamur" szócs-
kát. Ha mégis hivatkozunk ujabbkori irókra is, 
ugy ezt csak azért tesszük, hogy feltüntessük, 
miszerint az idők folyamán sem a törvény- j 
hozás sem törvénymagyaráza t terén cly for- j 
dulat nem állott elő, mely a tudományos 
világot a régi álláspont elhagyására kénysze-
rítené. 

Miután minden szerzőt és irót sem nem 
idézhetünk, sem névszerint elő nem sorolha-
tunk, inkább arra kivánunk súlyt fektetni, hogy 
XIY. Benedek és XIII . Leo uj kiadásai u t án 
sem változott a tudós világ felfogása s ezt 
lehetőleg különböző nemzetiségű irók vélemé-
nyének felsorolásával fogjuk bizonyítani. 

Catalanus József, a Somasclia-rend tudós 
tagja, a XIV. Benedektől kiadot t Rituale 
Romanumlioz magyaráza to t irt ily czimmel : 
„Rituale Romanum Benedicti P a p a e XIV. 
jussu editum et auctum perpetuis Commenta-
riis exornatum." A mű két folio köte tben 
1757-ben jelent meg Romában de Rubeis 
József és Fülöp könyvnyomdájában. A tudós 
szerző nemcsak nem tör lándzsát a Rituale 
Romanum általános kötelező volta mellett , 
hanem evvel ellenkezőleg azt taní t ja , hogy 
minden papnak az egyházmegyei ri tuáléhoz 
kell magát ta r tania és annak előírásától még 
azon czimen sem szabad eltérnie, hogy az at tól 

eltérő szertar tás inkább látszik az egyház régi, 
t isztább fegyelmének megfelelni. Szavait ide ig-
ta t juk egész ter jedelemben :8) „Sane quanrvis non 
omnes Ritus, seu caeremoniae in Libris Ritua-
libus singularum Dioecesum praescripti ex 
Apostolica disciplina, et introducti, imo nec 
omnes, et singuli haberi debeant t anquam ab 
Ecclesia catliolica probati ; nihilominus parochis, 
aliisque inferioribus minisfcris fas non est 
citra necessitatem privata auctor i ta te in Sacra-
mentorum adminstratione, aut divinorum oífi-
ciorum persolutione, a ritibus in Rituali, aut 
Pastoral i , 9) suae Dioecesispraescriptisrecedere, 
eo etiam titulo, quod ritus contrarius puriori 
primitivae ecclesiae disciplinae videatur con-
íormior ; ne alias haec licentia paulat im latins 
serpens confusionem, aliaque incommoda in 
ipsos ritus et sacramentorum administrat ionem 
i n d u c a t . u (Folytatjuk.) 

A Napoleonok miért buktak el? 
Vájjon miért? 
Mert vérlázitó tiszteletlenségben éltek Isten és az 

ő egyházával szemben. 
Olvassuk csak el a következő karczolatot, melyet 

egy konvertita „Boldog ember inge" *) czimén közre-
bocsátott tarka életképeiből vettem ki, hogy t. olva-
sóim a világ szemei elé állíthassák. 

„Mikor azt látjuk, úgymond az éleslátású konver-
tita, hogy III. Napoleont épp úgy büntette meg az Isten, 
mint I. Napoleont, azt találja mondani valaki : I. Na-
póleonról tudjuk, hogy úrnak tolta föl magát az egy-
ház fölé, — mit tett azonban Napoleon Lajos? 

Időzzünk csak rövid félórát társaságában s majd 
megtudjuk. 

Egyik napon feleségemmel istenitiszteletre kap-
tunk meghívást a Tuilleriákba. Hogy a jó Istennek a 
dologban csak mellékes rész jutott, már abból is ki-

8) Catalani, Commeat, Tit. I. §. 16. 
y) Ezzel a névvel is jelölték egyes egyházmegyék 

rituáléit, például : „Pastorale ad usum Romanum acco-
modatum, Canones et ritus ecclesiasticos, qui ad Sacra-
mentorum administrationem, aliaque Pastoralia Officia 
in variis dioecesibus rite obeunda pertinent, comple-
ctens, Ingolstadii, 1629." V. ö. Zaccaria, 1. c. 155. hol 
ezenkívül még öt Pastorale czime közöltetik a genti 
(Gaudaven.), malinesi (Mechlinien.), osnabrücki, roer-
monde-i (Ruraemunden.) és salzburgi egyházmegyék 
számára. 

*) Irta báró Lüttvitz Maria Arthur. Az ötödik bövitett és 
javított kiadás után fordította az esztergomi növendékpapság m. 
e. irod. iskolája. Esztergom, 1901. 16-r. 248 lap. Kitűnő kis köny-
vecske. Cáupa finomabbnál-finomabb lelki csemegével van telve-
Ára 1 kor. 60 fill., kötve 2 kor. 20 fill. 

\ 
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tünt, hogy noha még akkor nem voltam katholikus, 
engem is meghívtak. Kitüntetés akart ez lenni, hogy a 
földi király legközelebbi környezetében, a két császárság 
leghíresebb neveit viselők körében, rövid félórát tölt-
hetek. 

Pont kilencz órakor megjelentünk és körülbelül 
negyven személyből álló társaságot találtunk ott. Dar-
boy, párisi érsek, az ajtónál állott ; mellette fiatal pap 
kezében szenteltviztartóval. Mint valami csatlósok vára-
koztak a császárra. Ez két teljes óráig váratott ma-
gára. Már tizenegyet ütött, mikor —fiatal bajor herczeg 
kíséretében megérkezett. Ez, mint vendég, természetesen 
elsőnek lépett be. Az érsek kezébe vette a szentelt-
viztartót és a belépők elé tartotta. A herczeg mélyen 
meghajolt az érsek előtt, bemártotta ujjait és keresz-
tet vetett magára. Napoleon követte őt, de félig le-
hunyt szeme elsurrant az érsek és a szenteltvíztartó 
fölött, mintha nem is léteznének, keresztet sem ve-
tett magára, a szentségház Királya előtt nem hajtott 
térdet, hanem egyszerűen beült székébe. Minden moz-
dulata, egész arczkifejezése azt mondotta: „Itt én 
vagyok az Isten, most engem imádjatok !" — Akarata 
teljesült; az érsek a szószékre lépett és félóráig be-
szélt, de nem Istenről, nem Krisztusról, — hanem 
Napoleont dicsőitette. 

A jó Istent nagyon bánthatta, hogy a külömben 
jeles érsek ennyire megfeledkezett magáról. Az érseket 
a Commune főbelővette ; hogy pedig Napoleon miként 
ment teljesen tönkre, azt már láttuk!" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 17. Pártok az autonómiában. — 

A „Magyarország" decz. 14-iki kelettel a követ-
kező tudósítást adta ki: VA katholikus kongresszus — 
mint értesülünk — jan. hó 8-tól 15-ig fogja ülését meg-
tartani. A kongresszus bizalmi*) férfiai már megálla-
podásra jutottak a kormánynyal az autonomiai terve-
zetre nézve. Amiket ezekről a megállapodásokról hal-
lunk, olyanok, hogy azokat alig fogadhatják el azok, 
akik a katholikus autonomiát komolyan várják. A 
plénumban valószínűleg erőteljesebb viták keletkeznek 
a javaslat körül." 

Eddig a „M." értesülése. Körülbelül ugyan ez a 
híradás jelent meg a „P. Lloyd"-ban is. A napokról 
természetesen nem lehet kezeskedni; a „Magyarország" 
különlegességei pedig az ő álláspontjának különleges-
ségei maradnak. Nekünk mindezekhez semmi szavunk. 
A katholiczizmus elveinek határai között „quisque 
abundet in sensu suo." 

Ámde egyre, minden vonatkozás nélkül bárkire 
vagy bármely álláspontra, egyre már most, jó idővel a 
kongresszus összejövetele előtt, figyelmeztetnünk kell 
mindenkit. Ez az egy csekély Ítéletünk szerint az auto-
nomiai törekvés sikerének, igazi sikerének, tartós sike-
rének — „unum necessariuma", elengedhetetlen fölté-
tele. Azért sietünk a reá mutató figyelmeztetéssel. 

*) Ezt a szót a „M." megkérdőjelezte — ? — 

Óvakodni kell t. i. a pártoskodásnak bevitelétől az 
autonomiába. A több mint félszázados autonomiai törek-
vés sikerének kulcsa valóban csakis az, hogy sikerüljön 
az autonomiai kongresszustól, ez alkalommal, a mely 
döntő lehet és kellene is már hogy döntő legyen, — 
a pártoskodás megosztó ós mély szakadékokat támasztó 
szellemét messze távol tartani. Ez az autonomia jövő-
jének is biztosítéka egyúttal. 

A kongresszus nem parlament, nem souverain-
gyülekezet, a hol mint szent Pál apostol mondaná, 
„Deus mundum tradidit disputationibus eorum", a hol 
tehát a pártállásfoglalások természetesek és napirenden 
vannak. Az autonomiai kongresszus az egyházi ható-
ságnak alárendelt korlátolt hatáskörű egyházi gyüle-
kezet, a hol véleménykülönbségek igenis támadhatnak, 
meg is küzdhetnek egymással, az eszmék tisztázása 
és a „jobb" győzelme végett; de benne, mint oly egy-
házi gyűlésben, melynek tárgyai isteni és kánoni tör-
vények intézkedéseinél fogva alapvetőleg már szabá-
lyozva vannak, állandóságra számító pártalakulások, 
a kongresszus természetének félreismerése és a létesí-
tendő szervezet veszélyeztetése nélkül, nem támad-
hatnak, nem keletkezhetnek. 

A miben a püspöki kar a pápa tudtával és leg-
alább is nem ellenzésével megállapodhatni vél, abban 
megnyugodhatik mindenki. Ezért bír a kongresszust 
megelőzőleg tartandó püspöki konferenczia oly megmér-
hetetlen fontossággal. Országos imádkozásnak kellene 
megindulni. 

A fődolog tehát az autonomiai törekvések sike-
rére nézve az egyetértés és összetartás szent összhang-
jának megőrzése. Ennek a szent összhangnak húrjait 
pengette meg a rozsnyói püspök ur is, papságához az 
egyházmegyei papi nyugdíj egyesület közgyűlésén in-
tézett szózatában. 

„Szükséges az, úgymond, hogy tömör sereggé olvad-
jatok össze, melynek erejét nem csökkenti visszavonás ; 
tömör sereggé olvadjatok, melynek erejét növeli az 
összetartozás és testvéri szeretet áldozatkész és a lel-

I kesedésnek kiapadhatatlan forrását megnyitó hatalma, 
j Szükséges azért, mert naponta, csaknem pillanatonként 

ereznetek kell, hogy a lelki, szellemi és anyagi érde-
keitekért vívott küzdelemben épp ugy, mint hivatás-
beli kötelességeitek teljesítésében ellenséges indulatu 
világban forogtok. Ereznetek kell, hogy az eszme, a 
melyet állástoknál fogva ti képviseltek, nem rokon-
szenves az anyagiasság tengerében fuldokló tömeg 
előtt. A szent vallásunk és egyházunk iránt támasztott 
ellenszenves indulat veletek is érezteti hatalmát, vele-
tek, kik annak hűséges szolgálatára életetek minden 
pillanatát örömmel áldozzátok. De nehéz azzal oldott kéve-
ként szembeszállanotok : a győzelmet csak az egyesült, a 
szeretettel összefűzött erő vívhatja ki. " 

A mi szükséges a rozsnyói egyházmegye papsá-
gának, az szükséges az egész ország papságának és 
összes katholikus híveinek és az ő képviseletökben az 
autonomiai kongresszusnak is minden időkre számitó-
lag ; t. i., hogy ne legyenek benne pártok. 

Ez a felszólalás nem azért történik, mintha már 
49* 
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volnának, hanem, hogy ne legyenek soha. Concordia 
parvae res crescunt discordia maximae dilabuntur". 

Tehát pártok az autonómiában ne legyenek ! ? ? 

Eger, decz. 16. Papi Kozma Károly 
emléke. — 

Papi Kozma Károlynak nem kevesebb, mint Eger 
nagynevű érseke, oly emléket emelt f. hó 7-én kelt 
XII. sz. főpásztori körlevelében, a mely a papi emlé-
kek sorában igazán párját ritkítja. A monumentális 
főpásztori parentatio szövege ez : 

„Sacerdos integer Carolas Kozma de Papi, electus 
Episcopus Scardonaensis, M. E. Agriensis Archidiaconus 
Cathedralis et Canonicus Theologus, C. et R. Capella-
nus Aulicus ad hon., Sacerdos jubiláris in annum 
tertium, gravitate ac probitate morum, constantia ariimi, 
eximia liberalitate, doctrinae laude, consilii maturitate, 
rerum usu, muneribus sapienter gestis, ardenti religio-
nis catholicae amplificandae, et salutis animarum pro-
movendae studio in solo natali regali paene munifi-
centia exstructa ecclesia et schola de re christiana et 
de Archidioecesi Agriensi optime meritus muitis bonis 
flebilis, nulli flebilior quam mihi e vita cessit die 6-a 
mensis Decembris a. 1. Animam eius piis ad aram 
precibus commendo, ut cui misericordiarum Deus 
sacerdotale donavit meritum, donet et praemium." 

München, decz. 14. Firma Brentano, Mommsen et 
Comp, — vagyis hogy esett meg a hires Mommsen-
féle kiáltván}^ keletkezése ? — Ez utóbbi kérdésre a ber-
lini „Lokal-Anzeiger" a következő, nem egészen friss 
újdonsággal lepte meg a világot. Kitűnik ebből a lelep-
lezésből, hogy a „souverain" német tudomány tiltakozó 
kiáltványa a német császárhoz tulajdonképpen nem a 
85 esztendős öreg Mommsen fáradt agyában szülem-
lett meg, hanem hogy az öreg ur délnémet ember csa-
logatására került be a csávába. Ime maga a berlini 
leleplezés, mely bemutatja a világnak a német tudo-
mány hatalmas pucscsának tulajdonképpeni rendezőjét, 
den „Macher vons Janzen" Lujo Brentano dr, a mün-
cheni egyetemi e. i. R. M.-nak személyében : 

„Az ok, a miért Mommsen felhívása Münchenből 
indult ki, úgyszólván egészen esetleges. És minthogy 
itt (Berlinben) már a verebek is csiripelik, nem lehet 
okát látni annak, hogy miért ne lehetne róla a sajtó-
ban is beszélni. A müncheni megjelenésnek oka egy-
szerűen az, mert a „Mommsen-féle nyilatkozat" alap-
jában véve tulaj donképpenn „Brentano-nyilatkozat." 
Brentano Lujo volt az, a kitől származik az ötlet, hogy a 
„Spahn-eset" tanulságai által függetlenségökben fenyegetett 
összes német egyetemek közös zászló alá sorakozzanak. En-
nek a zászlónak felhúzására természetesen senki alkal-
masabb nem volt mint Mommsen, a nyolczvanötéves, a 
kit az egész kulturvilág mint a legnagyobbak egyikét 
ismer és tisztel. Igy történt tehát, hogy Brentano tit-
kos tanácsos ur, a ki ezidőszerint a Lajos-Miksa-féle 
müncheni tudomány egyetem Rector Magnificusa, 
Mommsentől kikérte mayának az ismeretes felhívást, mely 
semmit sem veszít értékéből, mióta tudjuk, hogy nem 
saját, hanem idegen inspiratiónak köszönheti létét. 

Brentano azután, a kiáltványt, ugy ahogy Charlotten-
burgból kezéhez vette, átadta a „Neuesten"-eknek, 
kikhez ő a leggyengédebb, az előfizetőkre nézve nem 
mindig unalmatlan viszonyban áll. Itt azutáu az ízle-
tes jaurnalisztikai falatot természetesen elragadtatással 
fogadták és — a többi voilà ! . . . Egyébiránt beava-
tott körökben itt (Berlinben) azt beszélik, hogy épp a 
müncheni egyetemen, kivált a magántanárok csatlakozá-
sai, nem valami nagy simán jöttek létre. Azt mondják, 
hogy néhányan ezek közül jövőjükre tekintgető okos 
aggodalomból, hátha t. i. utjuk talán egykor Porosz-
ország felé találna vezetni, — már teljesített aláírásukat 
utólagosan visszavonták, mikor, világos lett előttük, hogy 
a nyilatkozatot publikálni is fogják." 

Nemde érdekes leleplezés, melyhez ugyancsak 
nem kell kommentár! Elég hatásos a maga erejétől. 

A német tudomány szörnyűködési hadjáratának 
jellemzésére nézve az sem megvetendő adalék, a mely 
a zsidó Kraus Károly által szerkesztett bécsi „Fackel"-
ben Hauston Stewart Chamberlain tollából jelent meg. 
Halljuk csak ! 

„Mommsen Tivadar nemcsak egyike amultszázad 
legkiválóbb történetbuvárainak, hanem korának emel-
kedésével párhuzamosan egy igen sajátságos tulajdon-
ságot fejtett ki, a mely most, midőn a 85 éves ember-
nek erői lankadni kezdenek, épp legdúsabb virágait 
termi. 0 t. i. nagyon ért ahhoz, hogy jó ügyet rosszá vál-
toztasson. A lapokhoz intézett ny ilatkozatai minden okos ember 
ijesztőivé kezdenek válni. Veleszületett éleselméjüségénél 
fogva, melyet azonban izületi merevség, és a nagyot 
halló, rosszul értő öregség konoksága ferde irányba 
terelnek, ez a tiszteletreméltó tudós egyetlen egy nyil-
vános kérdéshez sem nyúlhat a nélkül, hogy az egészet fel 
ne forgatná, vagy kavarodásba ne hozná. Rendesen hamis 
végüknél ragadja meg az ügyeket,és lelke előtt a különben 
is józan búvárnak 48-as ifjúságának álmaiból öblös hangú 
frázisok visszhangoznak, melyek agyára különös hatás-
sal vannak. Az általa kimondott frázisok azután, mint-
hogy a világhírű tudós óriás tekintélye lebeg felettük, 
expectoratióinak óriás hatást szereznek. A sajtó nagy 
élvezettel terjeszti ezeket a förmedvényeket és a jurna-
listák, kik a nagy tudós „Römische Geschichten"-eit és 
a „Corpus inscriptionum latinarum"-ot teljes életökben 
még látni sem láttak, egekig magasztalják kongó frá-
zisaiért a „minden idők" legnagyobb történetbuvárát." 
Minden átlagember, minden köznapi elme és sörös 
politikus, valamint azok a gyanús alakok is, kik zava-
rosban szeretnek halászni, — oly tapsot rendeznek 
erre, hogy a különben elég érdes és borzashajú éjszak-
német, a ki értékének tudatában alig hajlandó egyen-
értékű embereket maga körül megtűrni, — az ily ol-
csó tömjénezést kéjjelgéssel szívja fel magába!" 

H. St. Chamberlainre még legelkeseredettebb el-
lensége sem foghatná rá, hogy ultramontán. Sőt ahol 
csak teheti,- üldözi a kath. egyházat. ítélete tehát a 
„feltevésnélkül"-iek fészkelődéséről annál értékesebb. 

P á r is, nov. 12. A katholikus francziák küzdelme — 
embereknek és angyaloknak vigasztaló látvány. A 
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franczia nők szózatát és ligáját már ismeri a világ. 
Ezentúl még jobban fogja éreztetni a szózat is a liga 
is Francziaországban hatását. Most a keresztény vallás-
hoz, a kath. egyházhoz hűséggel és tisztelettel visel-
tető franczia férfiak akcziójáról kivánok egyetmást 
elmondani. 

Megjegyzendő mindenekelőtt, hogy az a lelkes 
kis parlamenti csoport, mely XIII. Leo pápa bölcs 
figyelmeztetésére Francziaországban a polgári szabad-
ság, rend és béke megmentése végett alakult a tör-
vényhozó testületben való keresztény képviselet szá-
mára, „Grouppe parlamentaire l'action libéral" czim 
alatt a következő kiáltványt bocsátotta ki a franczia 
nemzethez : 

A francziákhoz ! 
Minden francziához, ki «iz ország benső és külső 

nagyságát akarja, 
Minden francziához, ki féktelenség nélkül való 

szabadság, és erőszak nélkül való társadalmi haladás 
uralma alatt akar élni, 

Mindazokhoz, kik nemzeti zászlónkat tiszteletben 
kivánják látni itthon ugy mint a külföldön, és a kik a 
nemzet pénzügyeit is gyakorlati érzékű gazdálkodás 
kezeiben óhajtják látni, 

Mindazokhoz, kik a lelkiismeret, a tanitás és a 
társulás szabadságát akarják : 

a liberális, a szabadságtisztelő és védő parlamenti 
csoport sürgős felhivást intéz ezennel. 

Eleddig a bizottság csak előkészítő szervezkedéssel 
foglalkozott, ennek szentelte csupán idejét. 

Most már maga az akczió ideje következett be. 
Szét kell törnünk az oly ministeriumnak uralmát, 

mely legszentebb szabadságainkkal játékot üz, a társa-
dalombontó tanokat bátorítja, és kudarczba keveri a 
nemzeti jólétet fecsérlések által, melyek deficitben és 
kölcsönökben lyukadnak ki." 

E boszantó tényállás alapján sorakozásra, terjesz-
kedésre és költségek aláírására történik a kiáltványban 
erélyes felszólítás. 

A mozgalom vezére Piou Jakab képviselő. A ve-
zető bizottság tagjai de Benoist, Dansette, Dussaussy, 
de Gailhard-Bancel, de Grandmaison, de Mun gróf, 
Reille báró, Savary de Beauregard, Taillandier képvi-
selők. Az aláírást vezető bizottság elnöke de Cu-
verville tengernagy; a központi hivatal tagjai Piou 
elnöklete alatt Gay, Desjardins, Balsan, Plichon kép-
viselők. 

E vezető férfiak közöl különösen Piou képviselő 
tűnik ki fáradhatatlansága által. Majdnem emberfeletti 
dolgokat művel. Minap a lillei hypodromban 6000 em-
ber előtt tartott beszédet az egyesülési szabadságról. Ez 
a beszéd a legjelentősebbek egyike, melyeket valaha ez 
a parlamenti szónok mondott. Piou találó képet festett 
Francziaország mai helyzetéről, arról a rettenetes lelki 
nyomorról, mely reá zúdult. Kifejtette, hogy mindez 
következménye a vallastalanságnak, az istentelenségnek, a 
páholy szellemének, mely ma államtan gyanánt ural-
kodik. Maga a törvény is eme gyászos tényezők szol-

gálatába állott. A törvény csak arra való most már, 
hogy a törvényhozók szenvedélyeinek utat nyisson. 
Megszűnt a törvény mindenki számára törvény lenni, 
eljárási szabálya lett olyikoknak mások ellen. A 
megrablottak és üldözöttek meg vannak fosztva a jog-
tól, hogy oltalmazó törvényhez forduljanak védelemért. 
Ok a törvényben jogaik és szabadságuk megóvó ja 
helyett ellenségükre találnak, ' a ki haláldöfést mér szi-
vükre. Az összes mai törvényhozás egyetlenegy igazi 
demokratikus reformot nem alkotott, mely a népnek 
javára válnék. Amit alkottak, nem a nép iránt való sze-
retetből, nem lialadásvágyból származik, hanem egyes-
egyedül a birtokosok, munkaadók és a katholikusok gyűlö-
letéből. Hála a nagy Istennek, igy kiáltott fel a szónok, 
a baj és következményei még nem orvosolhatatlanok ! 
Az óriás gyülekezet viharos tapsai közt mutatta ki 
Piou, hogy a katholikusoknak és általában senkinek, a 
ki hazája javát szivén viseli, nem szabad kétségbe 

! esni. Francziaországban a jobbrafordulás oly oldal-
I ról fog bekövetkezni, a melyről azt nem is várnák, 
j A törvény, mely a szerzetes rendeket oly súlyosan sújtja, 

fegyvereket is szolgáltat azok sujtás ár a, kik ezt a törvényt 
megalkották. A kormány, az őt támogató többség előtt 

; való tetszelgésből, nem csak a szerzetesek számára font 
kötelet, hanem másrészről az ország polgárai számára 
is megbecsülhetetlen jelentőségű jogokat nyújtott, a 
milyeneket ezek eleddig nern ismertek. Az egyiknek 
számkivetése a másiknak szabadságot hozott magával. 
Rajta tehát, igy végzé a magas szárnyalású szónok, 
használjuk fel az alkalmat, és éljünk a mindenkinek 
megadott joggal, hogy szerzeteseinknek visszaadjuk azt, 

j a mit tőlük elraboltak. Ragadjuk meg a fegyvert, 
melynek rendeltetése mások szivének átdöfése vala ; 
ragadjuk meg az üldözöttek és egyúttal egész Franczia-
ország megszabadítására. Immár mi teljes egyesülési 

! szabadsággal rendelkezünk. Rajta tehát: egyesüljünk; 
! igyekezzünk az ország minden jó elemeit a mi zász-

lónk, az igazi szabadság zászlaja körül összegyűjteni ; 
! tömörüljünk egy nagy néppárttá össze, mely éjszakot és 
j délt, keletet és nyugatot átöleli magában. Kövessük Bel-

gium példáját, és akkor nem meszsze lesz már az a nap, a 
midőn a páholy és a socializmus uralma meg fog szűnni. 

Örömmel Írhatom fel a történelem számára, hogy 
a franczia katholikusok pénzbeli áldozatai is gazdagon 
kezdenek folyni. Szegény és gazdag, papok és világiak, 
vetélykedve adják össze filléreiket „Francziaország 
javára, a mely még nem szándékozik meghalni." Oly 
lelkesedés uralkodik, hogy nem csak pénzt adnak össze, 
hanem szent, nagybecsű emléktárgyakat is, aranyban; 
ezüstben, drága kincsekben, — a liberális, a szabadító *) 
akczió központi hivatalában. Igy például egy grófnő ez 
alatt a jelige alatt „Don à M. Piou et l'action libéral" 
rendkívül becses gyémánt gyűrűt küldött ; egy abbé 
Darboy vértanú érsek történeti nevezetességű pásztor-
gyűrűjét küldte be, stb. stb. 

*) Itt most a „liberális" szó ember- és keresztény szabadító 
rendszert jelent. 
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KATH. NEVELÉS- és TANITASUGY. 
A katholikus tanügyi tanács ülése. 

A kath. tanügyi tanács tegnap délelőtt ülést tar-
tott Steinberger Ferencz dr apát-kanonok egyházi, és 
Ember Károly tanár világi elnök vezetése alatt. A 
gyűlés mindenekelőtt az elnöki előterjesztéseket hall-
gatta meg, melyek hírül adták, hogy a herczegprimás 
meleghangú levélben köszönte meg a névnapja alkal-
mából történt üdvözlést ; azután bemutatta a magyar 
királyság 900-as évfordulója alkalmából tartott kon-
gresszus emlékkönyvét, s ezért Dreisziger Ferencz tit-
kár-szerkesztőnek köszönetet mondott. Az elnöki elő-
terjesztéssel kapcsolatosan Csávolszky József püspök 
indítványára kimondta a gyűlés, hogy a kántortanítók 
osztozkodási ügyére vonatkozó közgyűlési határozatot, 
valamint az elhalt tanítók özvegyeinek és árváinak 
biztosítása ügyében való intézkedést Dreisziger, Guzs-
venitzTóth Géza hozzászólásai értelmében a püspöki 
kar tagjaihoz folterjeszti és végrehajtásukat kérelmezi. 

Megalkotta ezután a gyűlés a tanács szakosztá-
lyait, nevezetesen a hitoktatói, népiskolai, nőnevelési 
és tanitóképző-intézeti szakosztályokat, s ez utóbbit 
utasította, hogy Döbrösy és Guzsvenitz igazgatók javas-
latai alapján az állam által kiadott uj képesítő-szabály-
zatot tárgyalás alá vegye s végleges szövegét — az 
augusztusi közgyűlés határozatai értelmében — meg-
állapítsa. 

Az indítványok során Ember Károly előterjesz-
tésére megállapította a tanács a katholikus tanítók 
központi irodájának szervezetét és intézkedett aziránt, 
hogy a Szent-István-Társulat kebelében működő tan-
könyv-bíráló bizottság ügyköre a tanügyi tanács szak-
osztályainak hatáskörébe utaltassék. 

Végül kimondotta a tanács, hogy az elemi, és 
polgári-iskolai, valamint a felsőbb leányiskolái tanter-
vek revízióját az egyes szakosztályok sürgősen mun-
kába vegyék. 

Az egyes szakosztályok tagjai a következők: 
I. Hitoktatási szakosztály : Dr Walter Gyula, dr 

Steinberger Ferencz, Bundala Mihály, Ember Károly, 
Gerely József, dr Glattfelder Gyula, Gyürky Ödön, 
dr Karácson Imre, dr Purt Iván, Krizsán Mihály, Szá-
mord Ignácz, Végh Kálmán, dr Zelliger Vilmos, Drei-
sziger Ferencz, dr Wargha Samu, Fejér Manó, dr Ka-
rácson József, Csávolszky József. 

II. Népoktatásügyi szakosztály: Barabás György, 
Csávolszky József, Klein Jenő, dr Steinberger Ferencz, 
Dreisziger Ferencz, Lehóczky József, Ember Károly, 
Gubicza Lajos, Fejes János, Petrovácz József, Roliu 
Nándor, Tóth Géza, Győrffy János, Ujlaky Géza, Wal-
ter Károly, Szüts János, Számborovszky Rezső, Kalo-
vics Alajos, Laszczik Gyula, Mihalicska János, Czike 
Imre, Mondik Endre, Szokoly István, Nevorál Gusztáv, 
Koncsek János. 

III. Nőnevelési szakosztály : Dr. Walter Gyula, Csá-
volszky József, dr Wargha Samu, dr Steinberger 
Ferencz, Ember Károly, Erdődy János, dr Glattfelder 
Gyula, Katinszky Gyula, Petrovácz József, Számord 

Ignácz, Szőke Sándor, Dreisziger Ferencz, dr Weszely 
Ödön, Herchl János, Katinszky Géza, Keményfy K. 
Dániel, Bánfy Alajos, Döbrössy Alajos. 

IV. Tanítóképző szakosztály: Dr Steinberger Fe-
rencz, dr Walter Gyula, Bertalan Vincze, Erdődy 
János, Döbrössy Alajos, Gallér Kristóf, Haller József, 
Guzsvenitz Vilmos, Petrovácz József, dr Karácson 

; Imre, Számord Ignácz, Karácson József, Keményfy 
K. Dániel, Szőke Sándor, dr Zelliger Vilmos, dr 
Weszely Ödön, Dreisziger Ferencz, Ember Károly, 
Gerely József. 

U O D A L O M . 
-j~ Megjelent és beküldetett: Philothea vagy Útmu-

tatás az istenes életre. Irta Szalézi sz. Ferencz genfi püspök. 
Főleg Szenczi Imre fordítása nyomán átdolgozta Haugg 
Leó szentszéki tanácsos, plébános. Második kiadás. Szat-
már, kiadja Lővy Miksa. 1901. 16-r. VIII, 512 lap. Ara 
vászonkötésben. 2 k. 40 f., bőrkötésben 4 korona. 

Ajánlásra nem szorul. Szalézi szent Ferenczet a 
megnyerő Írásmódban nem multa felül senki. Könyvei-
nek kedvessége, áldásossága, világhírű. 

— Megjelent „Jézus sz. Szirének követéséről 
négy könyv." Arnold J. Jézustársasági atya után latin-

! ból magyarítá : Szombathy Sándor kalocsa-főmegyei ál-
dozár; kiadja: Jurcsó Antal könyvkiadóhivatala Kalocsán, 
Pestm. 2-ik kiadás. — Szentéletre vezető könyvet, 
kedvesebbet és tökéletesebbet senki sem irt a Kempis-
féle „Krisztus követésénél." VA Jézus sz. Szivének köve-
tése" szint' annak nyomain halad. Csak még bővebben 
igyekszik megmagyarázni az üdvözülés utját-módját, s 
Jézus isteni szivének szeretetével iparkodik lángra 
gyulasztani bennünk a vágyat a szent élet után. 
Arnold is Kempis modorában szerkeszti négy könyvét. 
Jézus intelmeket ad, a tanítvány fogadja s fejezetről-
fejezetre halad elő a tökéletesedésben. Az első könyv 
gyengéd, szerető intelmeiben Jézus a maga sz. Szivé-
nek erényeivel hasonlítja össze a tanítvány (a keresz-
tény olvasó) szivének bűnös állapotát. A második könyv 
Jézus sz. szivének követési módját szabja meg a kü-
lönféle állapotú kereszténynek. A harmadik könyvben 
a szenvedő Jézus szive beszél a szenvedésben csügge-
dőkhöz. A negyedik arról szól, hogyan egyesítsük 
megtisztult szivünket méltókép Jézus boldog szivével. 
E fölötte üdvös lelki olvasmány Jézus szive tisztelői 
körében régi nagy kedveltségnek örvend, azért a ft. 
fordító szíves jogátruházása folytán arra határoztam 
el magam, hogy abból uj kiadást rendezek. — Az 52 
ives, díszesen kiállított könyv közrebocsátásával és 
terjesztésével a hívek lelki épülésének óhajtok szolgá-
latot tenni, árát azért szabtam a lehető legjutányosab-
ban, a kötetlenét 3 koronára, a kötöttét 4 koronára, 
mely összeg beküldése mellett bérmentesen juttatom 
azt b. megrendelőim czimére. Tíz példány rendelésnél 
egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. 

Jurcsó Antal könyvkiadónál Kalocsán a következő kath. 
művek szerezhetők még be: 

Szombathy Sándor. A katholikus ember könyve, vagy is 
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némely fontosabb kath. hit- és erkölcstani igazságok 
népszerű fejtegetése. Második kiadás. Kalocsa, 1890. 
8-adrét 490 old. ára 2 kor. 

Szombathy Sándor. Szűz Mária dicsérete azaz énekes 
és imádságos könyv a búcsújáró ker. kath. hivek hasz-
nálatára. 2. kiadás, Kalocsa, 1882. — 8-adrét 224 old. 
ára 1 kor. 28 fill. 

Mayer Béla. Spiritizmus keresztény katholikus megvi-
lágításban. Négy szabad előadás. Kalocsa, 1899. — 
8-adrét 134 old. ára fűzve 1 kor. 20 fill, kötve 2 kor. 

Kománk István. Magyarország Oknyomozó Története. 
A középfokú iskolák VIII. oszt. részére. Második kia-
dás. Kalocsa, 1900. Ara 3 kor. 

Jézus szive letenye, magyar, német és illyr, ára 
100-anként 1 kor. 

Jézus szive felajánlás, magyar, német és illyr, ára 
100-anként 1 kor. 

Századvégi Hódolat imádság, ára 100-anként 1 kor. 
50 fill., 1000 drb. 12 kor. 

— Pásztorjátékok. Kiadja a Szent-lstván-Társulat. 
Budapest, 1901. 8-rét, 188 lap. Közeledik szent kará-
csony ünnepe fönséges és egyúttal kedves költészeté-
vel. Katholikus iskolákban, legényegyletekben, nép-
körökben pásztorjátékokat szokás ilyenkor rendezni, 
úgy a gyermekek, mint a felnőttek épülésére. Fődolog 
persze, hogy jó pásztorjáték álljon rendelkezésre. E 
tekintetben föltétlenül hasznos dolgot művelt a Szent-
István-Társulat, midőn egész kis kötetre való uj pász-
torjátékkal kedveskedett a katholikus közönségnek. Öt 
mű foglaltatik az előttünk fekvő csinos kötetben s 
ezek közül az ötödik maga tulaj donképen három rész-
ből áll. Mind válogatott jó darabok, mind olvasásra 
érdemesek, mind előadásra hatásosak. A darabokban 
előforduló énekek legnagyobb része kottára van szedve. 
A Szent-lstván-Társulat ilynemű kiadványainak egyik 
czélja, hogy a karácsonyi szinielőadásoknak szép szo-
kását életben tartsa. A csinos kötésű munka ára 1 
korona 40 fillér. Megrendelhető a Szent-lstván-Társulat 
könyvkiadóhivatalában, Budapest, VIII., Szentkirályi-
utcza 28/b. 

— A dr Kiss János és dr Sziklay János szerkesz-
tésében készülő „Katholikus Magyarország" czimű 
nagy diszmű sajtó alatt van. A rendkivül finom kiállí-
tású., ezernél több illusztráczióval ékitett munka 14 
szinű pompás bizánci diszkötésben 25 frt. 

A megrendelést már most tessék megtenni, akár 
„A Katholikus Magyarország" kiadó hivatalánál (Buda-
pest Szentkirályi utcza 5.), akár dr Kiss János egye-
temi tanárnál (Rottenbiller utcza 5 a). A fizetés a mű 
átvételekor teljesítendő. 

— A n y a f ö l d ö n . Elbeszélések. Irta Andor József 
(Cyprián). Kiadja a Szent-lstván-Társulat. A Családi 
Regénytár 15-ik kötete. Ara csinos vászonkötésben 1 korona. 

Andor Józsefet nem kell bemutatnunk a katholi-
kus olvasóközönségnek, mely rég ismeri és szereti ezt 
a mély érzésű, filozófgondolkozásu, élesen analizáló 
irót. De örömmel jelezzük, hogy minden egyes újabb 

kötete erőteljesebb, harmonikusabb megnyilatkozása 
tehetségének és valóban katholikus világnézetének. 

A jelen kötet elbeszélései között az első, melyről 
a kötet is nevét nyerte (Anyaföldön), mondhatnám az 
ö irói Credóját, hitvallomását képezi; hisz a Szent-
István-Társulat tud. ós irod. osztályában is ezzel fog-
lalta el székét. Maradjon is hű mindig ehhez a Credó-
hoz, a melyben a magyar föld s ezzel kapcsolatosan 
az ősmagyar keresztény hit, erkölcs és világnézet meg-
védésére száll síkra a napjainkban mindjobban elha-
talmasodó, mindent elnyeléssel fenyegető idegen, koz-
mopolita, nemkeresztény invázió ellenében. A többi 
elbeszéléseknek is egy-egy komolyabb társadalmi kér-
dés, betegség vagy visszásság képezi a hátterét. 

A földön és a csillagok között két leány történeté-
ben rámutat a beteges ábrándozás, az éretlen, szenti-
mentális szerelem káros hatásaira, melyek nem ritkán 
egy egész életet tehetnek boldogtalanná. Viszont az 
Edith csalódása az érdekházasság önző ridegségét mu-
tatja be rikító ellentétben a régi magyar erkölcsi föl-
fogással. 

A csonkaorrú ember különös czime és különös tör-
ténete alatt mélységes probléma rejlik. Hogy t. i. az 
igazi szerelem nem tapad a külső testi szépséghez, sőt 
érintetlen marad akkor is, ha a testi szépséget bármety 
váratlan katasztrófa éri. 

Az Otthon egy fiatal asszonynak saját vigyázatlan 
ábrándozásából eredő kísértését írja le, a mily diszkré-
ten, épp oly tanulságosan. 

Az utolsó elbeszélés (A remete karácsonya) túlsá-
gosan romantikus történet, erős színezéssel, egyben-
másban tán a valószínűségnek is híjával, de mégis 
sok tanulsággal, mert élénk vonásokkal rajzolja a bűn-
tudat mardosását, a bűnhődés szükségességét. 

Andor József könyve nem gyermekek kezébe 
való ; de a felnőtt művelt közönség az író édes jó 
feleségével együtt, kinek e kötet ajánlva van, élvezet-
tel fogja olvasni e művészi gonddal megirt elbeszé-
seket. 

VEGYESEK. 

— Kómából jött értesítésünk szerint az O. R.-ban 
figyelmeztetés jelent meg a franczia kath. sajtó szá-
mára, hogy egyetértés, összetartás, béke legyen necsak 
jelszó, de valóság is. Ö szentsége nagy kitüntetésben 
részesítette a svajczi katholikusok egyik vezérét, De-
courtins-t, Freiburg katholikus kanton lelkét. Fényes 
kötésben saját költeményeit küldte el neki ajándékba. 

— Titkos consistorium volt most hétfőn a Vati-
kánban. A többiek közt a mi uj főpásztorainkat is 
praeconizálta XIII. Leo pápa, egyúttal nagyon szomorú 
dolgot hozott szóba, azt, hogy az olasz állam meg-
akarja támadni a házasság felbonthatásának isteni tör-
vényét. „Soha emberi törvény nem fogja eltörölhetni 
az isteni törvényt." Ez a pápa Ítélete. 

— Uj apát. A király a vallás- és közoktatásügyi 
minister előterjesztésére a fiumei társaskáptalanban 
megüresedett prépostságot és főesperességet mint a 
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főesperességgel egybekapcsolt tengermelletti szent Ja-
kabról nevezett javadalmas apátságot Martinec Ignácz 
zenggi kanonok és püspöki irodaigazgatónak adomá-
nyozta. 

— A Szenti rásért Tér folyt a mult hóban Athén-
ben. És katonaság vonult ki, ministerium bukott, és 
királyné szive remegett meg annak a demonstrácziónak 
hatása alatt, melyet az újgörög itjuság az ország 
fővárosában, az egyetem falai között, és a királyi palota 
előtt szinre hozott. Miért? Valóságban tulajdonképpen 
a szentirásért ? Nem. Azért, mert a királyné azon a 
czimén, hogy az ujgörögök a szentirást megértsék, azt 
ó-görög nyelvről uj görögre fordítatta, le. Tehát itt 
tulajdonképpen csak fordítás miatt folyt a sok vér, 
nem magáért a szentirásért. Mi rejlik tulajdonképpen a 
dolog háta mögött, arról a távolállók csak sejtelemmel 
bírhatnak. Az újgörög nemzet azért ragaszkodik a 
szentírás ó-görög nyelvéhez, mert félti históriai nemze-
tiségét a nem nemzeti vérből fakadt dynastiájától. 
Ezt mondják a véres demonstráczió tulajdonképpeni 
okának. Egyébiránt a legfőbb egyházi hatóság, a szent 
Synodus, rendeletet adott ki, mely a szentírásnak min-
den fordítását eltiltja. Alapjában véve a dolgot, az ily 
újgörögre való fordítás görögök közt valóban felesle-
ges is, mert a szentírás ógörög nyelvét minden újgö-
rög megérti. Evvel az argumentummal érvelt a kon-
stantinápolyi patriarka is a görög kormánynál kiemelve 
azt, hogy az athéni újgörög szójárás, melyre a fordí-
tás történt, sokkal távolabb esik a többi újgörög dia-
lectusoktól, mint maga az ógörög nyelv. 

— A bécsi Pázmányintézetnek e napokban elő-
kelő látogatói voltak. Gróf Majlátli Gusztáv, erdélyi 
püspök ur, szerencséltette kétnapi otttartózkoclásával 
az intézetet, miközben az intézet növendékeit, kik kö-
zött ő is helyet foglalt egykor, kedves atyai modorá-
val teljesen megnyerte. Barátságos beszélgetésben ve-
zérfonalat nyújtott nekik — életének hü mását az 
egyház szeretetére, védelmére, — a bántalmak szives 
elviselésére, — ha azok a vallás szeretete következté-
ben érnek bennünket, — a benső lelki életre. Szent mi-
sét is mondott nekik s érettök, — szokásos prédiká-
czióikat is meghallgatta, — czelláikban, múzeumaikban 
meglátogatta, — egyszóval szeretete egész melegével 
halmozta el. Ugyanaz időben vele b. látogatásukkal a 
Hohenlohe lierczegnők tisztelték meg a Pazmaneumot, 
— társaságukban a kis Károly főherczeggel. 

— Mibe került eddig az angol-búr háború az 
angoloknak ? Erre a kérdésre legújabban egy szűk-
szavú londoni távirat azt felelte, hogy nem számítva 
a sok mellékes kiadást ós kárt, az angol-búr háború 
hivatalos adatok szerint 1902. áprilisig 172.617,000 
millió font sterlingbe, vagyis 31/* milliárd márkába fog 
kerülni. 

t Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: A pannonhalmi Szent-Benedekrend tihanyi 

apátságának tagjai szomorú szívvel jelentik szeretett 
rendtársuk, Thanhof er Czirill, szent-benedekrendi áldozó-
pap- s nyugalmazott h. plébánosnak, hosszas szenvedés 
és a haldoklók szentségeinek fölvétele után 1901. évi 
deczember hó 15-én, délelőtt ÍO1/̂  órakor, kora 58-ik, 
szerzetesi élete 40-ik, áldozópapságának 33-ik évében 
tüdőgümőkór okozta kimultát. A boldogultnak hült 
teteme folyó hó 17-én az apátsági templomban reggeli 
9 órakor bemutatott engesztelő szent mise-áldozat után 
a tihanyi sírkertbe fog nyugalomra vitetni. Tihany, 
1901. decz. J5. AZ örök világosság fényeskedjék neki! 

Legyen szabad t. olvasóinkat ezúttal külön-külön 
is felkérni arra, hogy előfizetésöket mielőbb megújítani, s a 
szerint a mint kinek-kinek hatásköre és befolyása engedi, a 
lap előfizetőinek s illetve olvasóinak számát nagybecsű 
akczióba lépésökkel gyarapítani szíveskedjenek. A „Religio", 
a miî t hétről-hétre kétszer is megmutatja, a legnehezebb 
kérdésekben is, Sión falán kijelölt őrállásán, embertől ki-
telhető' erővel helyt szokott állni. Az eddigieknél még 
súlyosabb idők fognak következni. A harcz Istenért 
és az ő vallásaért nemcsak élesedni fog hevében, de 
szélesedni is, mindenre a mi szent kiterjeszkedő általá-
nosságánál fogva. A „Religio" őrállomását ilyen idők-
ben fokozott érdeklődéssel és támogatással kell erősí-
teni a további küzdelemre. A kik a lap járatásában 
könnyítésre tarthatnak számot, forduljanak egyenesen 
a szerkesztőhöz. Több plébánia is összeállhat egy-egy 
példány járatására. Ez nagyon régi módja a testvéri 
összetartásnak. A hol azonban főpásztori engedelem 
van a lapnak a plébániai könyvtár számára templomi 
pénzből való külön-külön járathatására, ott evvel a ked-
vezménynyel lelkiismeretesen külön-külön kell élni és 
a lap példányait évről-évre a plébániai könyvtárban 
gondosan el kell tenni. Mert a „Religio", a mint t. 
olvasóink meggyőződhettek róla, valóságos évkönyvnek 
tekinthető Krisztus Urunk egyházának hazánkban és 
az egész világon folyó életéről. A késő utókor előtt is 
tanulságos olvasmány lesz. A tiszt, növendékpapság, 
az ő irodalmi és gyakorló iskoláik számára beállított 
külön rovat működéséből teljes meggyőződést szerezhe-
tett immár arról, hogy nemes törekvéseiket a „Religio" 
teljes mértékben méltányolja és elősegíteni mindenkor 
kész. Ennél, szívesen, még tovább is elmegyünk. Hogyha 
egy-egy papnevelő intézetből akár egyesek, akár az 
iskolák valamely tisztviselőjének gyűjtésére egyszerre 
legalább tizen vagy öten jelentkeznek, a lapot a leg-
messzebb menő kedvezmény, t. i. csupán a posta-díj 
megtérítése mellett kaphatják meg, külön-külön, kiki 
a maga nevére. Denique a fődolog ilyenkor, az előfizetés 
idejében, az, hogy mindenki legalább egy-két uj előfi-
zetőt állítson be magával a támogatók sorába, hogy 
a ki-kidüledező öreg oszlopok helyét fiatalabb erők, 
ifjabb tényezői az egyházi életnek foglalják el ha-
zánkban. Mert nyelvi elszigeteltségünknél fogva kül-
földi terjedésre számítanunk egyáltalában nem lehet. 
Sőt nekünk kell itthonról támogatnunk külföldön levő 
kevés kath. magyar poziczióink némelyikét. A lapra 
szóló előfizetések módja a lap homlokán van feltün-
tetve. Szorult helyzetben levők, — számtalanon tanús-
kodhatnak róla, — az év bármely szakában teljesíthe-
tik kötelességöket, csak a megrendelés érkezzék be 
kellő időben, hogy a nyomtatandó példányok iránt 
lehessen intézkedni. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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j Szerkesztő lakása : 
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: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
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: küldemény czimzendő. 

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

Budapesten, deczember 21. 50. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendök. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus." 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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— Vegyesek. 

0 REM YS PRO PONTIFICE NOSTRO 

L E O N E . 

F e l h í v á s előfizetésre. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Rajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Liguori szent Alfonz hires morális művé-
ben erre a kérdésre: „Quae servanda quoad 
eaeremonias in baptismo?" ezt adja feleletül: 
„Caeremoniae Baptismi petendae sunt ex 
agendi cuiusque Ecclesiae." Agenda alat t érti 
az egyes egyházmegyék szerkönyveit.2) 

Pignatelli Jakabot fent azon irók között 
soroltuk fel, kik a Rituale Romanumot köte-
lezőnek ismerik el. Az idézett helyen azonban, 
valamint egyebütt is, hol arra hivatkozik, csak 
annyit mond róla, hogy 3) törvényes erővel bir, 
mert a pápa adta ki, és azt rendeli, hogy azt 
mindenek megtartsák. Azt azonban nem mondja, 

Theologia Morális S. Alphonsi de Ligorio, L. 
VI. Tract. 2. De Baptismo, cap. I. De caerem. Baptis-
mi, dub. 5. art. 1. n. 140. 

2) L. Zaccaria, 1. c. 153. 
3) „Certum est, Rituale Romanum constituere jus, 

quia editum a Summo Pontifice, qui mandat omnibus 
observari. L. c. 

hogy a pápa ezen intézkedésével minden 
egyéb rituálé jogerejét elvesztette, sőt az 
egyházmegyei rituálék törvényességét elismerni 
látszik avval, hogy más alkalommal azokra 
mint jogforrásokra hivatkozik. Igy midőn a 
képek megáldásának szükséges voltáról érte-
kezik, egyebek közt ezeket mondja :4) „Certum 
autem est, et communiter docent doctores, 
quod non omnia, quae praescribuntur in rub-
ricis, velRitualibus, necessario obligant." Tehá t 
ő is valamint a többi tudósok a római rituá-
lét nem ismeri el a liturgiái jog kizárólagos és 
egyedüli jogforrásául, hanem olyannak tekinti 
a többi r i tualékat is, melyek szerinte osztoz-
nak a Rituale Romanum azon tulajdonságá-
ban, hogy az nem minden részében szükség-
képen kötelező, quia continent tan tum directio-
nem in ordine ad benedicendas imagines, et 
ideo quae praescribuntur in illis lion habent 
vim obiigandi, nisi aliunde proveniat obligatio, 
vel scilicet ex aliqua lege, vel ex natura rei, 
sed sunt tan tum directiva, quae dirigunt ad 
peragendas benedictiones cum débita decentia 
et dec ore." 

E szerint Pignatelli inkább a mienk mint 
az övék. 

Az ujabb irók közül csak keveset emlí-
tek meg. 

4) Pignatelli, Consult. T. IX. cons. 186. n. 6. 1. c. 
pg. 578. 
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Lüft János, darmstadt i dékán plébános 5) 
megemlítvén, hogy V. Pá l 1614-ben kiadta a 
római szerkönyvet, annak ha tásá t a liturgiái 
jogra abban találja fel, hogy annak alapján 
revicleáltattak az egye s dioecesisek szerkönyvei, 
ugy hogy e tekintetben minden egyes egyház-
megyének megvan a maga sajátossága. És ezt 
helyesnek talál ja igy, mert V. Pá l a római 
rituálé elfogadását csak ajánlotta, de meg nem 
parancsolta. 

Grynaeus Alajos, a budapesti kir. tudo-
mány-egyetem ny. r. tanára, lelkipásztorkodási 
tankönyvében, mely évek hosszú során hazai 
theologiai intézeteink nagy részében tanköny-
vül szolgált, miután a római ri tuálét szárma-
zására és ta r ta lmára nézve ismertet te volna, 
ezeket adja elő :6) Ceterum Sacerdos infério-
n s ordinis obligatur ritus sacros, u tpote Sacra-
menta et sacramental ia jux ta Rituale ab Epi-
scopo praescriptum peragere, quod in singulis 
Dioecesibus a sede Metropolitana recipitur. 
Talia Ritualia sunt in Ecclesia Hungár iáé ; 
Strigoniense, Colocense, et Agriense." 

Érdekesnek találom megjegyezni, hogy 
Gury erkölcstanának azon kiadásaiban, me-
lyek Francziaország számára készültek,7) arra 
a kérdésre: „Utrum de praecepto sit ut i Rituali 
Romano in administratione sacramentorum ?" 
A felelet: Affirmative, és annak bizonyítására 
három congregatiói határozatot idéz,8) melyek-
kel alább részletesen fogunk foglalkozni; az 
Ausztria számára készült kiadásban azonban 9) 
az art. II. §. III., mely De modo sacramenta 
conferendi szól, és hol állást kellett volna fog-
lalnia, hogy melyik ri tuálé használandó, nem 
fordul elő. Mi elég világos elismerése annak, 
hogy bár Francziaországra kötelezőnek ismerte 
el Gury a Rituale Romanumot, ezt Ausztr iára 
nézve tenni nem volt bátorsága. 

5) Dr Joli. B. Lüft, Liturgik, Mainz, 1844. Bd. 
I. S. 188. 

tí) Grynaeus, Theol. Pastor. L. II. §. 40. Budae 
1856. ed. 2. pg. 79. 

7) Gury, S. J. Conipend. Theol. Moral, ed. in 
Germ. Y. Ratisbonae, 1874. P. II. n. 224. Ezen kiadás 
ugyan Németországban készült, de azért tartalma a 
francziaországi viszonyokhoz van alkalmazva. 

8) S. Rit. Congr. ddto 7. Apr. 1832. in Arimin. et 
23. Maji 1835. és 10. Jan. 1852. 

9) Gury S. J. Comp. Theol. Mor. addito jure 
austriaco per Didacum Micheletti J. U. D. Yeronae, 
1851. 

Radlinszky István „Theologia Pastoralis" 
czimű munkájában 10) a Rituale-ügyre nézve a 
következő elveket állítja fel : a j a Rituale Ro-
manum egyetemes szerkönyv, azonban csak 
ott kötelező, hol saját rituálé nincs, b) A par-
t i cu l a r s r i tualéknak a lényegre nézve (quoad 
substantiain) a rómaival egyezőknek kell lenni 
és azon esetekben, melyekre nézve a proprium 
nem rendelkezik, a Rituale Romanumhoz kell 
folyamodni, c) A hol van egyházmegyei szer-
könyv, mindig az használandó, csak ha vala-
mely egyházmegyének nincsen saját ritualéja, 
akkor használandó a római. „Rituale Dioece-
sanum semper adhiberi debet ibi, ubi functio 
peragitur, Rituali Dioecesano omnis ecclesia 
debet esse provisa, et illud omnis sacerdos 
pie ac religiose observare tenetur ." 

Vele csaknem szórói-szóra megegyez Gass-
ner, M) Maier,12) és Benger ,3) a rubricistákra 
való hivatkozással azt tanít ják, hogy az egy-
házmegyei r i tualéba fölvehetők nemcsak azon 
eltérések, melyekre magában a Rituale Roma-
numban hivatkozás történik, hanem egyéb 
dicséretre méltó szokások is, a minthogy a 
tényleges gyakorlat is arról tanúskodik. De 
Herdt 1 4 ) at tól teszi függővé az egyházmegyei 
proprium rituálé használhatóságát, hogy Y. 
P á l ritualéja megjelenésekor az illető egyház-
megye birt légyen ily proprium ritualéval és 
hogy azt mai napig hamisítat lanul megőrizte 
legyen (incorruptum servaverit) ; egyébként ő 
is azon nézetben van, hog}7 „Rituale Romanum 
est in usum totius Ecclesiae catliolicae," mit 
senki sem tagad, de hozzá teszi „Non est ta-
rnen per se de praecepto, quia Paulus V. tan-
tum hortatur , u t omnes rituali suo utantur, et 
nullum generale praeceptum assignatur, quod 
universalem illius usum praescribit, " és véle-
ménye erősítése végett hivatkozik Fornicire.15) 
Nagyon természetes, hogy az egyházmegyei 

10) Ed. Andr. Radlinszky, Yindebonae 1871. ed. 
II. T. II. §. 11. pg. 12 seq. 

") Dr Andreas Gassner, Pastoral. Salzburg. 1881. 
S. 171. 

12) Maier, Liturg. Behandl. d. Allerheiligsten. Re-
gensburg 1860. S. 18. 

,3) Berger, Pastoraltheologie, Regensburg 1862. 
U. 28 ff. 

14) De Herdt, S. Liturg. Praxis, Tom. III. P. VI. 
n. 144. ed. VI. Lovanii, 1877. pg. 197. 

J5) P. III. c. 3. 
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ritualének a rómaihoz való alkalmazását senki 
sem fogja hamisításnak tekinteni. 

Hogy pedig XIII . Leo uj kiadású (editio 
typica) Rituale Romanumja megjelenése (Ra-
tisbonae, 1884.) u tán sem változott a tudósok 
véleménye az egyházmegyei rituálékról, mu-
ta t ják Schrod a freiburgi Kirchenlexiconban 16) 
és Kienle.17) 

Az iskolatestvérekről. 
— Dr Tóth Károly ürményi orvos felolvasása a nyitrai 

Kath. Körben. — 

Ha van nép, ha van nemzet, ha van ország, a 
melynek jövője miatt alapos okunk van aggódni, ugy 
az kétségkívül a mi népünk, a mi nemzetünk, a mi 
édes magyar hazánk, az a szentelt föld : „mely ápol és 
eltakar". 

Elveszítettük talpunk alól a biztos talajt, letér-
tünk azon ösvényről, melyet első nagy királyunk, Szt. 
István, nemzetünk, részére megjelölt és a kereszt taná-
val bevilágított. Mi eldobtuk a keresztet — az előhit 
szövétnekét — és ráléptünk azon lejtőre, a melyen ha 
ideje korán meg nem vetjük lábainkat, az enyészet 
mérhetetlen mélységébe sülyedünk. 

Vissza tehát a régi erkölcsökhöz ! A jó Isten vég-
telen kegyelme nem hagy el bennünket, ha látja szi-
veink tisztaságát. Mi keresztények képezzük a nemzet 
zömét ; mi keresztények vagyunk a nemzet gerincze, 
mi keresztények tartottuk fenn egy ezredéven át a ke-
reszt oltalma alatt hagyományos hűséggel édes hazán-
kat, s annak a királyságtól kezdve lefelé minden ősi 
intézményeit, melyekhez szivünk egész melegével ra-
gaszkodunk. 

Őseinktől örököltük a lángoló hazaszeretetet, a 
vallásosságot s egyházunk iránti hű, odaadó fiúi ragasz-
kodást, s ez örökséget kell hogy teljes épségében, 
mint szent ereklyét sértetlenül hagyományozzuk utó-
dainkra. 

S ha a jövőt illetőleg aggodalmaink vannak, ugy 
keressük az okot önmagunkban. — Mert ugy-e bár 
kezd kihalni belőlünk a keresztény hitélet, mert csak 
névleg vagyunk keresztények, mert bár kihivólag ver-
jük is mellünket, hogy hisz mi jó katholikusok va-
gyunk, mégis mindig és mindenütt ott vagyunk talál-
hatók, a hol és a honnét az egyházellenes áramlatok 
kezdetőket veszik. 

Jó katholikusnak nevezem én azt, a ki nem csak 
megtartja az Isten és egyház parancsait, hanem ugy a 
magán, mint a nyilvános életben működésének minden 
mozzanatáról lesugárzik, kiérezhető a keresztény szel-
lem. Jó katholikusnak nevezem én azt, a ki ugy a 
magán mint a közéletben, azon állásban, a melyet a 
társadalomban elfoglal, minden- befolyását érvényesíti 

lti) 2. Anil. X, 1218. 
17) P. Ambr. Kienle 0. S. B. Mass und Milde in 

kirchenmusik. Dingen. Freiburg. Br. 1901. S. 35. 

a keresztény hitélet emelésére, s azt tőle telhetőleg 
anyagilag is támogatja. 

Ezáltal kiki nem csak egyházának tesz kedves 
szolgálatot, de a szó szoros értelmében hazafiúi köte-
lességet teljesít, mert támogatja, mert erősíti azon mo-
rális alapot, a mely az édes haza talpkövét képezi, iz-
mosítja, aczélozza azt a keresztény erkölcsöt, melyen 
évezredes alkotmányunk nyugszik, állandóságot kölcsö-

j nözve összes állami intézményeinknek. 
Az államnak — mint mondják — nincs szüksége 

I vallásosságra ; a vallásosság az állampolgároknak csak 
! privát ügye, s ahhoz az államnak semmi köze, mert 

hisz az állam vallásosság nélkül is fennállhat, sicut 
! figura do cet. 

Az állam, igaz, fenállhat egyideig vallásosság 
nélkül is, épp ugy, mint az a test, a melyből a lélek 
kiszállott, egyideig megtartja még azt a formát, a 
melylyel az életet átúszta ; de mint ott, ugy itt is csak-
hamar mutatkoznak a feloszlás jelei; felbomlik 
társadalmi rend is, mely a vallásos erkölcsi alapot 
nélkülözi. 

A vallásos erkölcsök, azonban virágai és gyümöl-
csei a keresztény hitélet és vallásosságnak. A keresz-
tény hitet kell tehát ápolnunk, gondoznunk, s kitörül-
hetlenül lelkünkbe égetnünk, ha édes hazánk jövőjét 
biztosítani és állandósítani akarjuk. 

A kutató emberi ész a természet legelrejtettebb 
titkait és erőit igyekszik napfényre hozni, s azt az em-
beriség szolgálatába hajtva, annak javára értékesíteni. 
És mégis ha körültekintünk, azt látjuk uton útfélen, 
hogy elszegényedés, nyomor, inség — üti fel min-
denütt tanyáját. Miért? Talán édes hazánk területe 
már nem elégséges arra, hogy lakóinak elég kenye-
ret adj on ? 

E tejjel és mézzel folyó ország eldorádó ja lehet 
lakóinak, és mégegyszer annyi lakosnak is tudna kenyeret 
és édes otthont adni, ha sikerülne az önösséget, a 
kapzsiságot sziveinkből kiirtani ! Oda kell tehát hatni : 
hogy az emberiségnek, a társadalomnak egyik legna-
gyobb ellenségét, az önösséget legyőzzük, kiirtsuk, a 
mely műveletre nekünk a keresztény hit, a keresztény 
nevelés adja kezünkbe a fegyvert. 

A kis magból lesz a kertész gondos ápolása mel-
I lett a nagy fa. A hitélet magvát a csecsemő a kereszt-

ség szentségében nyeri, és az édes anya, az a gondos 
kertész, a ki hivatva van e mag talaját akként előké-
szíteni, hogy az kikeljen, és gondos ápolása mellett 
évről-évre növekedve, terebélyes fa legyen belőle. A 
jó édes anya, még pólyában van magzata, még beszélni 
sem tud a csecsemő, már is igyekszik a hit elveit 
belé csepegtetni, s a csecsemő kézmozdulatával jelzi, 
hogy megértette édes anyját, mert nem csak azt tudja 
megmutatni, hogy hol a füle, orra, szája, szeme ? ha-
nem ha kérdi tőle, hogy hol lakik az Isten ? az égre 
mutat kis ujjával. Az anya leirhatlan boldogságában 
össze csókolja gyermekét, és hálaimát rebeg a jó Isten-
hez, hogy egészséges, épelméjű gyermekkel áldotta 
meg. Az édes anya iparkodik, hogy okos gyermeke 
a papa és mama nevével egyszerre tanulja meg az 
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Isten nevét is kimondani, s addig, mig imádkozni nem 
tud, kis kezét megfogva, reggel, délben és estve ke-
resztet vet reája, s a mint beszélő képessége fejlődik, 
ugy halad elő a gondos anya az imádságok betanítá-
sával is. Öröm nézni azt a családot, a hol kicsinye és 
nagyja együtt imádkozik, s e kötelességük teljesítésé-
ben nem engedik magukat zavartatni senki és semmi 
által. A jó szülők vetik tehát meg az első alapját a 
vallásosságnak. Az iskola feladata, hogy a vallásossá-
got az ismeretek és tudományok előadásával tovább 
fejlessze és ápolja. Hogy az iskola a tanulókat való-
ban keresztényekké nevelje, és ez által az egyháznak 
ép ugy, mint az édes hazának hasznos szolgálatot te-
gyen : ahhoz oly tanítók szükségesek, a kik apostoli 
buzgóságtól áthatva a legnagyobb erőmegfeszítéstől és 
fáradságtól sem riadnak vissza. 

Ilyenek La Salle szt. János fiai, a keresztény is-
kolatestvérek, a kik egyedül Istenért, hivatásszerüleg, 
a fiu-gyermekek oktatását és nevelését nem csak szó-
val, hanem jó példával elöl járva tűzték ki életük 
feladatául és tanítanak nem csak a népiskolákban, ha-
nem polgári, reál, kereskedelmi, ipar, földművelési 
iskoláik és kézműves műhelyeik is vannak. A legsze-
gényebb, a legeihagyatottabb munkásosztály segítségére 
jönnek akkor, midőn gyermekeiket az elemi és polgári 
iskolák elvégzése után műhelyeikbe veszik, mestersé-
gekre oktatják, s igényeik fokozása nélkül a békés, 
csendes megélhetést részökre biztosítva, mint önálló 
megelégedett polgárokat adják vissza a társadalomnak. 
Az államnak törvényeit tiszteletben tartják, a megállar 
pított tantervektől egy hajszálnyira sem térnek el, s 
az állami iskoláktól csak abban külömböznek, hogy 
tanításaikat neveléssel párosítván keresztény zománcz 
burkolja és teszi állandóvá. 

Ez az oka, hogy a keresztény iskolatestvérek 
társulatai, daczára hogy közadakozásból létesültek, 
gyorsan terjedtek el az egész világon, ugy, hogy je-
lenleg több mint 15 ezer iskolatestvér működik áldá-
sosán, a novicziusok száma pedig meghaladja az ötezret. 
A keresztény iskolatestvérek politikával egyálta-
lán nem foglalkoznak, s Istenen kivül a fiú gyerme-
kek oktatása és nevelése, a nevelés és oktatás terén 
pedig az önképzés egyedüli foglalkozásuk. 

Ezen, mondhatnám ideális társulatnak édes ha-
zánkban eddig Csornán, Budapesten, Ürményben, 
Nyitra-Bajnán és Bács-Topolyán vannak iskoláik. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 20. Katholikus cikcziók indulása. I. — 
Mintha katholikus egyházunkban hazánk területén 

csakugyan tavaszodnék! Az élet és tevékenység csi-
ráit kikelésre varázsló, meleg áramlatok járják be az 
országot. Itt is — ott is szebb életet, gazdagabb viru-
lást igérő kezdeményezések és akcziók idulnak meg. 

Tolt idő, midőn azok, kik egyházunknak a tanügyi 
és vagyoni autonomiát nem akarják megadni, ezt a 
nemakarásukat a többi között avval vélték megindo-

kolhatni, — mert, igy szólának, például a tanügyi 
autonornia nincs megalapozva, nincs előkészítve, ahhoz 
az emberek nincsenek beiskolázva. A kik a tanüg}*-
nek élünk, kezdet óta meg voltunk győződve arról, 
hogy ez a kifogás — ráfogás, ürügy, a kath. egyház 
rossz barátai és ellenségei részéről a kath. tanügynek 
továbbra is szabadelvű állami szolgaságban való meg-
tartására. Egyébiránt most már tények, hangosan be-
szélő tények kezdik megnyitni a kath. tanügyi auto-
nornia ellenzőinek szemét és fülét, ezt a hallásra, amazt 
a látásra. Szemeink előtt folyt le e napokban az orszá-
gos elemi iskolai orsz. kath. tanács ülésezése és mű-
ködése. Ebben az országos tanácsban s az ő meg-
alakított négy t. i. hitoktatási, népoktatásügyi, 
nőnevelési, tanító-képzői szakosztályában vájjon nem 
tekintendő-e már megvalósítottnak, kialakítottnak, 
a katholikus tanügyi autonornia országos szerve-
zetének alsó-iskolaügyi ágazata ? Mi kell orszá-
gos kath. tanügyi autonomiához egyéb még, mint meg-
felelő szakosztályok szervezése a közép- és főiskolák 
ügyei szárnára, és az ekként kifejlesztett kath. nevelé-
sünk és tanításunk mind a három fokozatára, az alsó, 
közép és főiskolákra kiterjedő országos katholikus 
tanügyi tanács vezetésére — egy központi katholikus 
tanügyi kormányzó hatóságnak felállítása ? Ennek a 
központi kath. tanügyi kormányzó hatóságnak, nevez-
zük katholikus iskolai főigazgatóságnak és az ő támo-
gatására rendelt alsó, közép és főiskolai országos kath. 
tanügyi tanácsnak nem nyugodt lélekkel kiadhatná a 
hitvallástalan állami kormány az egész kath. iskola-
ügy vezetését autonom kezelésbe ? 

Tehát ne jajgassunk, ne panaszkodjunk az idők 
mostohasága, meg egyéb bajok és akadályok miatt, ha-
nem előre: — vessük meg, építsük ki az országos kath. 
tanügyi autonornia alapjait. Az alsó iskolák számára már 
megvan az országos tanács szervezete. Társadalmi úton 
jött létre, vagyis az alsóbb fokú iskolák lelkes tanfér-
fiainak kezdeményezésére indult meg az akczió s az egy-
házi hatóság gondozása alatt ime már négy szakosztályu 
országos szervezetté fejlődött ki. A kath. közép és felső 
iskolák tanférfiai tehát lépjenek hasonlóképpen a szer-
vezkedés útjára. Az egyházi hatóság az ő törekvései-
ket is pártolásába fogja venni s igy nemsokára készen 
lesz a teljes országos kath. tanügyi tanács. Az auto-
nomiai kongresszus, a püspöki kar vezetésével, az igy 
megalakulandott teljes országos tanügyi tanács élére 
azután befejezésül szervezni, megválasztani, kinevezni 
fogja az országos központi katholikus tanügyi főigaz-
gatóságot s ezzel meglesz az országos kath. tanügyi 
autonornia, melyre igen nagy, — a legnagyobb szüksé-
günk van. (Folyt, köv.) ? ? 

Vácz . Szentséges atyánk pápaságának negyedszázados 
jubileuma alkalmából — a következő főpásztori levél 
jelent meg : 

In circularibus meis, ddo 17-a Junii sub Nro 
2884. a. c. dimissis, iam praeparavi animos fidelíum 
Dioecesis meae ad impetrandam eatenus divinae mise-
ricordiae gratiam, ut Sanctissimus Dominus Noster Leo 
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XIII: videat annos Petri, sicque navim Ecclesiae pro 
sua sapientia ultra quoque feliciter gubernet; in prae-
sentibus vero communico conditiones, ad indicatum 
jubilaeum digne et salubriter celebrandum praescriptas, 
prout sequuntur: 

Justae laetitiae causa, misero licet tempore, cat-
liolicis universis prope adest. Scilicet hand multo post 
vicesimus quintus, Deo favente, incepturus est annus, 
ex quo Leo XIII. summum pontificatum, tot vicibus 
asperum, tanta gloria nobilem, primum inivit. 

Faustis solemniis agendis, auspice et moderatore 
Emo Yiro Petro Respighi Urbis Yicario, appositus 
Eomae constitutus est Comitatus ; una in illum coales-
centibus Oonsilio catholicorum virorum coetibus per 
Italiam convocandis, Societate Romana principe rei 
catholicae provehendae et Comitatu solemnibus ho-
noribus Cristo Redemptori novo ineunte saeculo 
habendis. Recens autem constitutus Comitatus reli-
quas catholicas Societates universosque per orbem 
christifideles in eo quod prosequitur, filialis pietatis ac 
religionis opere praesto sibi adfuturos sperat. 

Quo vero res ex sententia succédât, divinum im-
primis implorandum auxilium precibus ; neque iis pri-
vatis modo, verum etiam publicis ; prout iam in Urbe 
Emi Card. Yicarii iussu et pio fidelium studio, fieri 
coeptum est. 

Inde igitur ductis exordiis, unde bona cuncta 
procedunt, haec insuper consilia duximus cum univer-
sis per orbem fratribus communicanda, ut iis exse-
quendis omnes unanimi consensu animos viresque con-
vertant. 

1. Faustissimmi even tus memoriae in ipsa Cat-
hedrali Ecclesia Romani Pontificis perennandae, mo-
numento sit maioris aulae Archibasilicae Lateranensis 
fatiscens nunc vetustate lacunar nobili cultu restituen-
dum. Almae scilicet huic Ecclesiarum omnium Matri, 
quam magnifico opere Pontifex ornavit, hoc novum 
decus, Eius pontificii iubilaei recordatione insigne, 
filiorum opera accedere par est. Quatuor Ministri ge-
nerales Ordinum Franciscalium libenti animo deman-
datum sibi munus iam susceperunt, ut a singulis socla-
libus sui tertii ordinis stipem vel tennem quisque 
eorum ad id colligat. Nec dubitandum quin illi sodales 
opem ex animo conférant ut illius nobilis Basilicae 
decus vigeat, cui conlabenti subniti Franciscum olim 
Innocentius III. mystica visione conspexit. Omnium 
pariter dioecesium rogamus Antistites ut sibi subiectos 
sacerdotes hortari velint ad unius saltern missae in id 
operis erogandam stipem. Antistites collectas stipes, 
adiecto largientium catalogo, Summo Pontifici, ad 
Archibasilicae Lateranensis decus augenclum, per E. 
mum Urbis Yicarium exhibendas curabunt. 

2. Sororibus religiosis, piis faeminarum Institutis, 
puellis matronisque catholicis uniuscuiusque Dioecesis 
quam maxime commendamus.. ut, ad significationem 
honoris in proxima celebritate, colligenda ac publice 
exhibenda pio studio curent sacra ornamenta atque 
supellectiles, quae deinceps pauperioribus propriae 
Dioecesis Ecclesiis distribuantur. Sicubi iam pium hoc 
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opus ad subveniendum pauperioribus Ecclesiis viget, 
copiosior atque ornatior proximo anno evadat con-
suetae exhibitionis apparatus ; quibus vero in Dioece-
sibus nondum pium illud opus fuerit constitutum, per-
opportuna adest, eaque admodum laeta, exordiendi 
occasio. Quae sacra ornamenta, quum ea in singulis 
Dioecesibus copiose collecta atque exhibita Summus 
Pontifex noverit, et Eius animum pietatis testirnonio 
recreabunt et gratiora Ecclesiis, Eius nomine postea 
ab Episcopis distributa, advenient. 

3. Ad Apostolorum Sepulcra veneranda atque ad 
exhibendum Summo Pontifici filialis devotionis testi-
monium, frequens catholicorum multitudo mense Aprili 
insequentis anni Romam peregrinabitur. Adnitendum 
cuique pro viribus, ut haec honoris significatio digna 
amplitudine Apostolicae Sedis et catholico nomine 
evadat. 

Ii praesertim qui vel nobili in civitate loco vel 
doctrina vel censu aut munere aliquo caeteris eminent, 
hoc christifidelium communi Patri obsequium praebere 
studeant, ut, quemadmodum dignitate, sie religionis 
studio ipsi caeteris in exemplum praeeant. 

4. Summo Ecclesiae Pastori, pro sui muneris 
libertate atque decore, sustentando prospicere, non 
merae liberalitatis sed sanetissimi Officii pietatis est-
Largius proinde in proximo pontificio iubilaeo cele-
brando, ad Beati Petri honorem conférant fideles earn 
stipem, unde Summo Pontifici necessariae suppetunt 
opes, quibus religionem tueatur, amplificet. Conlatam 
a christifidelibus pecuniam Episcopi ad Emum Yirum 
Praesidem Comitatus mitteilt ; vel ipsi, si coram ad-
venerint, Summo Pontifici tradent. 

5. Quemadmodum in Urbe peculiares laetitiae 
atque gratulationis significationes peragendas Societas 
prineeps rei catholicae provehendae curabit, sie in reli-
quis per orbem Dioecesibus, pro locorum opportunitate, 
faustissimus mox futurus eventus iis honoris testimoniis 
celebretur, quibus populorum Studium erga Romanum 
Pontificem et Catholicam Ecclesiam magis erigatur et 
vigeat. 

Eo scilicet mens nostra et suseeptus labor spec-
tant, ut dum Leoni X I I I . quintum supra vicesimum 
annum ab inito pontificatu agenti, pro meritis, gratu-
labimur, et Eius animo tarn aspera fortiter perpesso 
levamen aliquod afferamus, et maiestatem Romani Pon-
tificatus, ad catholici nominis incrementum et gloriam, 
debito prosequamur honore. 

Romae, in festo Corporis Christi. 
Vacii, die 2-a Decembris 1901. 

Carolus Emmanuel mp. 
Episcopus. 

Jeruzsálem, decz. 12. A szent sir templomában le-
folyt véres verekedés — az egész kath. világban nagy 
megütközést és fájdalmat keltett. Tudvalevő dolog, 
hogy a támadást a schismatikusok előre kifőzött terv 
szerint szervezett bandaként kezdték. A szégyen tehát 
reájok hárul. Most az összeütközés részleteiből kieme-
lünk egyet. A verekedés, ha a külsőségeket vesszük, 
úgyszólván semmis dologból indult ki. A szent sir 
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temploma előtt van három nagy kőlap. Ennek a há-
rom kőlapnak tisztogatása közben kötöttek bele muszka 
szerzetesek a katholikus szerzetesekbe, a kiknek a 
tisztogatás jogukban állt és kötelességük volt. A tá-
madás tulajdonképpeni indító oka tehát gyűlölet és 
irigykedés volt. A mi a török igazságszolgáltatást 
illeti, hát az igazán nevetséges lenne, ha nyomorúsá-
gos nem volna. Djevad basa kormányzó, a muszka-féle-
lem uraima alatt élő szultán parancsára, azt rendelte 
el, hogy a három kőlap tisztogatását teljesen abba kell 
hagyni. Ez ellen a nevetséges eljárás ellen erélyesen 
felszólalt Erancziaország. A franczia nyomás hatása 
alatt azután a török kormány ugy döntött, hogy igenis 
a söprögetést folytatni kell, de ugy hogy reggel az 
„orthodoxok", este a katholikusok söpörjenek. Ezzel 
azonban az ügy koránsincs befejezve. A schismatiku-
sok foglalni akartak, de ez csak félig sikerült nekik, 
tehát elégedetlenek. A katholikusok jogukba való tel-
jes visszahelyezést vártak, de ezt, a mint fenti határo-
zásból világos, meg nem kapták, tehát méltán indig-
nálódnak. Istenem, milyenek az emberek! Nem birják 
megőrizni azt a nagy mennyei kincset, melyet Isten a 
lútegységben nemünk életének nemesítése végett adott. 
Hitegység nélkül még Jézus szentséges sírjának sem 
képes a keresztény emberiség megadni a kellő tiszte-
letet. A hitviszályok szabad burjánzásának pártosai 
kigyót-békát kiáltanak ránk katholikusokra, hogy mi 
a hit egység hivei és vallói vagyunk. Pedig a nélkül a 
keresztény népek élete éktelen élet A jeruzsálemi 
verekedés mutatja. 

KATH. NEVELÉS- és TANITASUGY. 
A kiitholikus tanügyi tanács ülése. 

18-án folytatta és bevégezte a tanügyi tanács a 
szakosztályi és teljes ülésében való tanácskozást. A 
tanképesítői vizsgálat tartásáról tanácskoztak. Ezt a 
jogot támadta meg részben az állam egynéhány év 
óta azzal, hogy a vizsgálatra való engedély megadását 
az egyházi hatóság kezéből kivette és magának tar-
totta fenn. Ennek visszaszerzésére történt meg most az 
első lépés. A tanácsi teljes ülés előtt a megalakult 
tanítóképezdei szakosztály vitatta meg a képesítői vizs-
gálat szabályzatát. 

A szakosztály elnöknek dr Steinberger Ferencz 
apátkanonokot, jegyzőnek Keményfy Dániel esztergomi 
tanítóképző-tanárt választotta meg. A tanácskozás tár-
gya a vizsgálati szabályzat megállapítása volt, kapcso-
latban az állami képzők számára kiadott vizsgálati 
szabályzat tárgyalásával. A tanácskozás előadója 
Guzsivenitz Vilmos esztergomi igazgató volt, ki a kath. 
felekezeti *) intézetek önálló és független intézkedésének 
szükségességét hangsúlyozta a tankópesítés kérdése 
ügyében. Szerinte a kérdés rendkívül fontos, ettől 
függ a tanító társadalmi helyzete, anyagi jóléte, tekin-

*) Fölösleges — a „katholikus" jelző után. Azután meg a 
kath. egyház nem felekezet, Nekünk hatholikusoknak nem sza-
bad tágítanunk a hitvallás, hitvallású, Htvallásos stb. szavaktól. 

Sserk. 

télye és igen sokszor szellemi értéke is. Vázolja az 
állami intézkedéseket, ezekkel szemben a kath. egyház 
önálló intézkedését szükségesnek tartja még akkor is, 
ha az állami szabályzat hibátlan volna. Jelen esetben 
azonban nem igy áll a dolog, mert az állami szabály-
zat a szóbeli tárgyak túlzsúfoltsága és szakjelleg 
hiánya miatt elhibázott munka. Ezeket a hiányokat 
kikerüli a kath. tanügyi tanács javaslata, a magyar 
nemzeti jellegű tárgyak kiemelésében, a gyakorlati 
tanítás fontosságának hangsúlyozásával és a gyakorlati 
ügyességet involváló tárgyak alól való esetleges fel-
mentéssel. A vita nagy mederben folyt, hozzászólottak 
az elnök, Döbrössy Alajos pécsi, H aller József győri, 
Gallér Kristóf szegedi, Dreisziger Ferencz kalocsai, 
Keményfy Dániel esztergomi tanárok. Végül a szakosz-
tály és később a tanács plénuma is hozzájárult a 
Döbrössy-féle, Guzswenitz Vilmos, Veszely Ödön és 
Ember Károly által revideált tervezethez, mely a vizs-
gálati engedély megadását teljesen az illető iskolafenn-
tartó kezében kívánja fenntartani annyival is inkább, 
mert a néhányéves ellenkező gyakorlat a minister 
kezében nem alapul törvényen. A tervezet eliminálja 
a szóbeli tanképesítő tárgyai közül a természetrajzot, 
fizikát, gazdaságtant s azt Írásbeli tárgyává teszi. Az 
értekezlet elhatározta, hogy a megszövegezett vizsgá-
lati tervezetet hozzájárulásra **) a püspöki karhoz föl-
terjeszti. 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYHÁZIR0DALM1 ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
A szombathelyi növ. papság szent Ágoston egy-

lete decz. 8 án tartotta VI. rendes gyűlését. Elnök 
jelenti, hogy az iskola időközben érkezett felhívás 
alapján a budapesti központi növ. papok kezdeménye-
zésére 1902. jan. havában megindítandó laphoz, mely 
a magyarországi növ. papság érdekeit fogja szolgálni, 
— szintén hozzájárult, és pedig oly módon, hogy az 
iskola közös határozat szerint a lap kiadásainak költ-
ségeihez egyelőre 30 koronával fog hozzájárulni : azon-
kívül ugy maga az egylet, mint az iskola több érdek-

• lődő tagja előfizetéseivel fogja támogatni a vállalatot. 
Majd a jegyzőkönyv több módosítás után hitelesítést 
nyervén, megkezdődtek a szónoklatok, melyek a gyű-
lésnek tulajdonképen tárgyát képezték. Szabó Imre II. 
é. hh. Maszlaghy Xav. Ferencznek „Az életről" cz. 
szt. beszédéből adott elő egy részletet; Puskás István 
ugyancsak II. é. hh. Angerbauer Józsefnek a munká-
ról tartott predikácziójából vett részlet erőteljes elő-
adásával gyakorolta szónoki képességét. — A szónok-
latok után a gyűlés megállapította a karácsonyi ünne-
pély programmját, a melynek keretében Farkas Kálmán 
III. é. hh. az egylet felkérésére alkalmi költeményt 
fog előadni. Ezek után a gyűlés az elnök imájával 
záródott. 

Megerősítésre. Szerk. 
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I R O D A L O M . 

— A kereszténység története hazánk inai terü-
letén a magyarok letelepedéséig. Irta clr BaHcs Lajos 
Budapest, 1901. 8-rét, 319 lap. A Szent-István-Társu-
lat Tudományos és Irodalmi Osztályának kiadása. Ara 
7 korona. Balics Lajostól a Szent-lstván-Társulat kia-
dásában régebben már három vaskos kötet jelent meg 
a római katholikus egyház történetéről Magyarorszá-
gon. Jelen kötet, bár magában önálló, mégis ennek a 
nagy egyháztörténeti munkának mintegy a bevezető 
részét képezi, a mennyiben arról szól, hogy mily val-
lásos viszonyokat találtak őseink bejövetelükkor ha-
zánk mai területén s micsoda régibb és ujabb keresz-
tény emlékek és tradicziók állottak népünk nagy apos-
tolának, szent Istvánnak rendelkezésére, a mikor 
nemzetét a keresztény hitre térítette. Szerző előttünk 
fekvő munkája épen azért sok olyat tartalmaz, mik-
nek tudása nélkül a további események csak nehezen 
érthetők. Földolgozott benne minden tárgyára vonat-
kozó eddig megjelent adatot; előadása kellemes, lebi-
lincselő, irálya szépen folyó, magyaros. A díszes kiál-
lítású kötet megrendelhető a Szent-lstván-Társulat 
könyvkiadóhivatalában, Budapest, VIII., Szentkirályi-
utcza 28 b. 

— Don Lnis Coloma elbeszélései . Spanyol erede-
tiből fordította Jándi Bernardin. A Családi Regénytár 
16-ik és 17 ik kötete. 

A modern spanyol életet senki sem ismertette 
meg ugy a külfölddel, mint Coloma. Fernan-Caballero 
regényei az elsők, melyek félrelebbentik a fátyolt, mely 
a külső világ szeme elől mindezideig elzárta a spanyol 
falusi és városi családi életet. De csak Colománál tű-
nik föl első ízben az a közvetlenség, melynél fogva 
egy csapásra megkedveljük személyeit s ugy érezzük, 
hogy bizalmas ismerőseink között vagyunk. A mi Tur-
genyev az orosz, Jakobsen és Topsoe, Drachmann és 
Pontoppidan a dán, Kielland ós Garborg a norvég, 
Balzacz s követői meg Bourget és Maupassant a fran-
czia irodalomban, az Coloma a spanyolban. Az ő tolla 
megeleveníti mindazokat az álomképeket, melyek 
Spanyolország neve hallatára rajzani kezdenek képze-
letünkben. S ez megfigyelő képességének, erejének a 
müve, melyet el nem kerül a legkisebb részlet, a leg-
halványabb árnyék sem. Ezekre aztán ráveti humoros 
kedvének elbájoló sugarait, melyek élessé, láthatóvá 
teszik a körvonalakat, torzzá, félszeggé az alakokat s 
ezekre aztán bőven szórja a gúnynak nyilát. Elbeszé-
lései egyformán tükrözik a spanyol nép jellemének ki-
magasló s alacsony vonásait, akár csak a patak vize a 
szálas fenyőt s a törpe fűszálat, mely partja mentén 
nő. A Családi Regénytár 16-ik és 17-ik kötetei ezt a 
kiváló elbeszélőt ismertetik meg a magyar közönség-
gel. A 16-ik kötet hat válogatott elbeszélést közöl a 
Leeturas reereativas czimű művéből. Mindegyikük egy-
egy arczkép, genre a spanyol festők modorában, mely-
nek éles körvonalait, eleven színeit mérsékli egy-egy 
realisztikus, humoros árnyalat s ez közelebb hozza 
nem az olasz, hanem a németalföldi művészethez. 

De ez alapon aztán apróra megismerjük a spanyol 
család típusait : a frivol édes anyát, a ki, csakhogy 
élvezeteiben ne gátolják, megfeledkezik anyai köteles-
ségeiről ; a léha apát, kinek kedve telik fia rossz csí-
nyeiben ; az ingatag fiút, a ki fokról-fokra sülyed ; a 
hiú anyának hiú leányát ; a tétlen, pletykát hordó 
nőt. Másrészt meg a jó édes anyát, a ki sohse fek-
szik le a nélkül, hogy távol levő fiának üres ágya 
előtt ne imádkoznék érte; a józan édes apát, a bölcs 
nagybácsit; a tévedéseiben is jószívű fiút, a ki nem 
merül el az élvezet fertőjében, hanem lelkiismerete 
szavát követve kiúszik belőle ; az édes fiatal leány-
kát, a ki a megtestesült ártatlanság, tiszta mint a 
liliom, a tisztaság szimbóluma. 

A 17-ik kötet, Bor un piojo. Egy pók miatt czimű 
hosszabb elbeszélését adja. Rendkívüli kedves történet 
egy vidéki város előkelő társadalmának köréből, melyre 
derűs fényt, elbájoló vaiázst vet az ifjú Teresa kedves 
és a vén leány, Rosita megható alakja. Talán egy 
elbeszélésében sem csillog-villog annyira Coloma fű-
szeres humora, mint ebben, a melyben oly természete-
sen veszi el az erény a jutalmát és a bűn a büntetését. 

Mély vallásosság áradoz Coloma müveiből, de a 
hol a vallás dolgairól szól is, nem tagadja meg kópés-
kodó, humorizáló természetét. Ep vallásos alakjai 
valódi kabinet-alkotások. Haszonncl tanulmányozhatnák 
legjobb elbeszélőink is, kiknek alkotásaiból ismerjük 
ugyan a magyar társadalomnak minden irányú vonat-
kozásait, csak azt nem, a mi földi létünk minden meg-
nyilatkozásának megadja vonzó varázsát, bájos színe-
zetét, csak a vallásit nem. 

A művelt kath. közönségnek pedig a legmele-
gebben ajánljuk ezeket a maguk nemében páratlan 
rajzokat és elbeszéléseket, melyeket Jándi Bernardin, 
a pannonhalmi főiskola tanára fordított le nagy gond-
dal nyelvünkre. 

A Családi Regénytár egy-egy kötete csinos angol-
vászonkötésben egy korona ; megrendelhető vagy egye-
nesen a kiadóhivatalban, a Szent-lstván-Társulat ügy-
nökségénél (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. sz.), 
a hol egyszersmind e vállalat előfizetője gyanánt is 
lehet jelentkezni, vagy bármely fővárosi vagy vidéki 
könyvkereskedésben. 

VEGYESEK. 

— A bibornok herczegprimás pápai megerősíté-
sének évfordulóját ünnepelték f. hó 13-án Esztergom-
ban. A tizévvel ezelőtt deczember 13-án tartott ünne-
pélyes consistoriumon jelentette ki ő szentsége, hogy 
az esztergomi érseki megye kormányzását Vaszary 
Kolosra bizza. Ennek évfordulója alkalmából a Baziliká-
ban ünnepélyes istentiszteletre gyűltek a hivek az 
Isten legbővebb áldásait kérni ő eminencziája életére. 

— Papszentelés volt Budavárában. Ez is a ka-
tholikus vallásosság térfoglalásához tartozik az ország 
fővárosában. Három papjelöltet szentelt fel f. hó 18-án 
a budavári királykoronázó templomban dr Kold 
Medárd püspök úr szerpapokká. 
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— Örvendetes hír érkezett Gyula városából, a 
hol az ottani kath. főgymnásium ügye már annyira 
megérett, hogy a jövő iskolai év elején az első osztály 
meg fog nyilni. A hol oly magas és nemes szellemű 
tényezők működnek közre, mint ennek a gymnasium-
nak létesítésénél, ott a siker, ott az Isten áldása el 
nem maradhat. Schlauch Lőrincz bibornok ur ő emja, 
a Wenchheim grófi család, a lelkes gyulai róm. kath. 
hitközség Gioh Ferencz apátplébános vezetése alatt 
és az áldozatkészségben példás Gyula mezőváros elül-
járósága és közönsége ércznél maradandóbb emléket 
állítanak magoknak a lelkekben a gyulai főgymnasi-
ummal. 

— A szombathelyi sz. Yincze-egylet, mely Steg-
müller Károly dr praelatus ur tiszt, elnöksége alatt 
virágzik, 10 év alatt 20,000 koronát fordított szegé-
nyek segélyezésére. 

— Az ó-katkolikusok házasságát a bécsi legfőbb 
ítélő biróság felbonthatónak mondotta ki. 

— Nehéz időkben fejlődnek a nagy jellemek. 
Francziaországban, a hol a vallástalanság uralkodik, 
nagy eset fordult elő. De Chauvelin őrgróf párbajra 
hivta ki D' Elbre őrgróf alezredest. Az alezredes visz-
szautasította a párbajt, hivatkozva vallási meggyőző-
désére. A vallás üldözése a vallásnak hősöket terem. 

— Még Ausztria is megelőz bennünket a kath. 
egyetem alapításában, pedig hát tudvalevő dolog, hogy 
A. E. I. O. U. Hol vannak a belgák, a francziák, az 
amerikaiak, a svajcziak — előttünk ?! Épp e napokban 
járt Rómában két franczia kath. tud. egyetem, a párisi 
és a toulousei egyetemek rektorai. A Studiorum Congre-
gatio ülésében is részt vettek. Ezek a világot irányít-
ják ; mi a magunk csekély körében is semmik, meg-
kötözött szolgák vagyunk. 

— Az ein8iedelui búcsújáró helyen Svájczban, a 
hol 3 katholikus nemzet fiai szoktak imáikkal talál-
kozni, ezidén 35,000 zarándok fordult meg, a sz. áldo-
zások száma pedig 182,000-re emelkedett. 

— Erőnek erejével majomtól akarnak származni 
azok a tudósok, a kik egy német folyóiratban azt vi-
tatják, hogy vájjon nem majomkorából származik-e 
az emberiségnek az a szokása, hogy járás közben ke-
zeit előre-hátra himbálja ? Büntetésül Istentől meg-
érdemelnék az ily emberek, nem azt, hogy az ember 
majom eredetét felfedezzék, mert ilyen az isteni Gond-
viselés rendjében nem létezik, hanem azt, hogy egyi-
deig csakugyan majmokká legyenek, mint Nabuko-
donozor lett legelő barommá. 

— A kath. legényegyletek főelnöke. Deczember 
4-én Kölnben az elhunyt Schäffer generalpraeses utód-
jává az elnökségben a védnökség Schweitzert, az ed-
digi alelnököt választotta meg, a ki tehát eo ipso 
valamennyi kath. legényegyletnek főelnöke. 

— A f r a n c z i a k a t h o l i k u s o k vezető napi lapja, az 
„Univers", melyet a világhírű Veuillot Lajos alapított 
és szerkesztett, nem a Yeuillot-család tulajdona, hanem 
részvénytársaság tulajdonába ment át. A részvényesek 
e napokban 300,000 frankkal emelték feljebb az alap-
tőkét és a lap előfizetési árát 40 frankról 25 frkra 
szállították le. 

— A hazugság hatalma. Mily bámulatos erejök 
van az egy-egy hazugságra és rágalomra alapított elő-

ítéleteknek, mutatja különösen a lassúbb és nehézke-
sebb gondolkozású éjszaki németeknek, dánoknak, svéd 
és norvégeknek a példája. Ezen a vidéken ugy tele-
tömték a nép fejét a katholikus vallás ellen minden 
féle rágalommal és hazugsággal, hogy ezeknek a né-
peknek nyelvén „katholikus" elmebajos embert jelent. 
Például a skandinávok nyelvén : „at vaere katolsk i 
hoved", azt jelenti, hogy az illető „katholsk" a fejé-
ben vagyis megbolondult. Mennyi időbe s mily fárad-
ságba kerül az ily keményfejü népet a józan ítélet 
útjára terelni — s mennyi isteni malaszt kell hozzá! 
A mit egy gonosz vagy esztelen elrontott, azt száz 
okos is alig képes helyrehozni. 

Legyen szabad t. olvasóinkat ezúttal külön-külön 
is felkérni arra, hogy előfizetésöket mielőbb megújítani, s a 
szerint a mint kinek-kinek hatásköre és befolyása engedi, a 
lap előfizetőinek s illetve olvasóinak számát nagybecsű 
akczióba lépésökkel gyarapítani szíveskedjenek. A „Religio", 
a mint hétről-hétre kétszer is megmutatja, a legnehezebb 
kérdésekben is, Sión falán kijelölt őrállásán, embertől ki-
telhető erővel helyt szokott állni. Az eddigieknél még 
súlyosabb idők fognak következni. Á harcz Istenért 
és az ő vallásaért nemcsak élesedni fog hevében, de 
szélesedni is, mindenre a mi szent kiterjeszkedő általá-
nosságánál fogva. A „Religio" őrállomását ilyen idők-
ben fokozott érdeklődéssel és támogatással kell erősí-
teni a további küzdelemre. A kik a lap járatásában 
könnyítésre tarthatnak számot, forduljanak egyénesen 
a szerkesztőhöz. Több plébánia is összeállhat egy-egy 
példány járatására. Ez nagyon régi módja a testvéri 
összetartásnak. A hol azonban főpásztori engedelem 
van a lapnak a plébániai könyvtár számára templomi 
pénzből való külön-külön járathatására, ott evvel a ked-
vezménynyel lelkiismeretesen külön-külön kell élni és 
a lap példányait évről-évre a plébániai könyvtárban 
gondosan el kell tenni. Mert a „Religio"^ a mint t. 
olvasóink meggyőződhettek róla, valóságos évkönyvnek 
tekinthető Krisztus Urunk egyházának hazánkban és 
az egész világon folyó életéről. A késő utókor előtt is 
tanulságos olvasmány lesz. A tiszt, növendékpapság, 
az ő irodalmi és gyakorló iskoláik számára beállított 
külön rovat működéséből teljes meggyőződést szerezhe-
tett immár arról, hogy nemes törekvéseiket a „Religio" 
teljes mértékben méltányolja és elősegíteni mindenkor 
kész. Ennél, szívesen, még tovább is elmegyünk. Hogyha 
egy-egy papnevelő intézetből akár egyesek, akár az 
iskolák valamely tisztviselőjének gyűjtésére egyszerre 
legalább tizen vagy öten jelentkeznek, a lapot a leg-
messzebb menő kedvezmény, t. i. csupán a posta-díj 
megtérítése mellett kaphatják meg, külön-külön, kiki 
a maga nevére. Denique a fődolog ilyenkor, az előfizetés 
idejében, az, hogy mindenki legalább egy-két uj előfi-
zetőt állítson be magával a támogatók sorába, hogy 
a ki-kidüledező öreg oszlopok helyét fiatalabb erők, 
ifjabb tényezői az egyházi életnek foglalják el ha-
zánkban. Mert nyelvi elszigeteltségünknél fogva kül-
földi terjedésre számítanunk egyáltalában nem lehet. 
Sőt nekünk kell itthonról támogatnunk külföldön levő 
kevés kath. magyar poziczióink némelyikét. A lapra 
szóló előfizetések módja a lap homlokán van feltün-
tetve. Szorult helyzetben levők, — számtalanon tanús-
kodhatnak róla, — az év bármely szakában teljesíthe-
tik kötelességöket, csak a megrendelés érkezzék be 
kellő időben, hogy a nyomtatandó példányok száma 
iránt lehessen intézkedni. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
: szerdán és szombaton. 
! Előfizetési dij : 
j félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
j VI., Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
j részét illető minden 
j küldemeny czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 1 
Budapesten a szerkesz- § 
tőnél, és Nagy Sándor § 

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

netaláni reclamatiók is, É 
bérmentes nyitott j 

levélben, intézendők. î 

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

Budapesten, deczember 25. 51. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1901. 

„Perge alacrüer in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adla'wra . .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus* 

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

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A malaszt élete. — Bethlehem csodája. — Az iskolatestvérekről. — Egyházi Tudósítások: 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

LEONE. 

F e l h í v á s előfizetésre. 

A M A L A S Z T ELETE. 
A Logos ál tal lön minden, a mi a világon 

van, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso fa-
ctum est nihil, quod factum est ;*) ő ál ta la teremte-
t e t t minden az egekben és a földön, a l á tha tók és 
lá tha ta t lanok . 2 ) Minden létező az ő mindenható-
ságának, bölcsességének, jóságának , szereteté-
ha tónek kiáradása a vi lágra ; az ő képe ragyog 
fel mindenüt t , de legszebben az ember lelki 
életében, midőn Is tennel van egyesülve. Ezen 
t i toktel jes egységet szét tépte a bűn, mire el-
tűn t a benső élet mennyei édessége. Is ten F ia 
azér t szállott le a földre, hogy e benső egy-
séget ismét visszaállítsa. Es valóban, az Ige 
tes t té lőn és miköztünk lakozék, és l á t tuk az 
ő dicsőségét mint az A tya egyet lenegy szü-
löt tének dicsőségét, telve malasz t ta l és igaz-
sággal, a) mer t gloriam ejus nemo posset videre, 
nisi humilitate carnis sanaretur.4) 

*) Jo. 1, 3. 
-) Coloss. 1, 16. 
3) Jo. 1, 14. 
4) S. Aug. Tract. 2. 

Be th lehem a visszaáll í tot t benső élet isteni 
kezde te az a láza tosság és szerete t eme jelsza-
váva l : Gloria in excelsis Deo et in terra pax ho-
mínibus bonae voluntatis. Az Ur J é z n s benső 
élettel kezdé meg üdvözítő munká j á t , lelki 
é letet élt először és a z u t á n lépe t t fel nyilvá-
n o s a n ; min t t ehe te t l en gyermek j ö t t a világra, 
a lázatosság, engedelmesség, böjt, ima, a, világ-
tői való elvonulás, l iarmincz esztendeig t a r tó 
benső élet előzte meg nyilvános fellépését. Az 
egyház követ i isteni Mesterét , magister noster 
unus est Christus ; 5 ) a benső éle te t igyekszik 
először fejleszteni, megerősíteni , hogy anná l 
b iz tosabban ér je el magasz tos czél ját . Aki az 
egyházzal aka r küzdeni , az Ur J é z u s orszá-
gának hű fia óha j t lenni, figyelmét mindenek-
előt t benső életére kell fordí tania , mer t az 
isteni kegyelem tevékeny ereje azoknak adat ik 
meg, qui habent sensum Christi.6) 

Lélekemelő volt a ka th . nagygyűlés lelkes 
tevékenysége. A remek beszédek, t a r t a lmas 
fe j tegetések, a hozot t korszerű ha tá roza tok , 
szent h i tünk ünnepélyes megval lása , — mindez 
azt bizonyítot ta , hogy Krisz tus szelleme ha-
totfta á t az egész gyűlés t ; fényesen igazolta, 
hogy a hi té le tnek ily vál tozatos, magasz tos 
megnyi la tkozása nem egyéb mint az egyes 
t a g o k b a n megerősödöt t benső élet nyilvánu-

>) Matth. 23, 10. 
s) I. Cor. 2, l(i. 
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lása, a valódi egyházi érzület külső kijelentése. 
Karácsony ünnepén az igazság és szeretet e 
magasztos diadalának alázatos átérzésével 
borulha tunk az isteni kisded lábai elé és biz-
t a t ó reménységgel a ján lha t juk fel ügyünket az 
ő isteni Szivének. E hódolatnyi lvání tás azon-
ban akkor válik teljessé, ha a nagygyűlésen 
fe j t ege te t t igazságokat széthint jük a nép ezrei 
közé, hogy egyek legyenek az egyházzal gon-
do la tban és érzésben, benső életöket az egy-
ház szellemében fejleszszék és abban növeked-
jenek , qui est caput Christus.7) 

Ezen benső élet h iányában nem lehet álta-
lános kath. actio. A nemze tek csak addig és 
oly te r jede lemben fej lődhetnek, ha l adha tnak a 
keresztény civilisatió felé, mennyiben a Logos 
örök igazságai t átérzik és követik. „Egyedül 
Is ten az, a ki m a g a az élet. Minden más ugy 
kap j a életét s maga nem élet. Öröktől fogva, 
s a j á t lényege szerint élet; a Krisztus, é p p ú g y , 
m i n t a hogy ő az igazság, mer t ő Is ten Isten-
től . Tőle, mint legelső és legfönségesebb kut-
íorrásból á rado t t ki és fog áradni a világba 
ö rökké minden é le t : ami van, á l ta la van, ami 
-él, ál tala él; mer t mindenek az Ige ál tal let-
tek és nála nélkül semmi sem lett , a mi let t . 
Igy van a természetes életben ; de egy sokkal 
eszményibb és sokkal nagyobbszerü életet 
é r in te t tünk , a melyet nekünk Krisz tus jósága 
szerzett , t. i. a malaszt életét . . . Abban van a 
keresztény tannak , a keresztén}' törvénynek 
minden ereje, hogy ál tala a bűnnek meghal-
ván, az igazságnak élünk, azaz az erénynek 
és életszentségnek, amelyben a lelkek erkölcsi 
•élete áll s a mely az örök boldogság biztos 
reményének alapja. J ézus Krisztus, a hi tnek 
szerzője, elkezdője és ápolója, ő az, a ki ben-
nünk az erkölcsi életet ápolja, őrzi, és pedig 
főkép az egyház által ." 8) A bensőélet, a hit-
é le t fejlesztése, az egyház t ana inak ismerete, 
az egyház természet fölöt t i életével való közös-
ség, a keresztény erények gyakor la ta , szóval 
a malaszt élete szükséges okvetlenül, hogy egye-
sek és nemzetek üdvössége munká lkodás t 
fe j t senek ki. Az igazság nap ja nélkül nem 
élhetünk, e nap Bethlehemben t i int tel, ambu-
lemus in lumine Domini. 9) 

Dr Kádár Ambrus. 
"') Epk. 4, 15. 
8) Leo PP. XIII. De Jesu Chr. Redemt. 
9) Is. 2, 5. 

BETHLEHE3I CSODÁJA. 
Im ott nyöszörög a jászolon 
A hitvös éjjelen, 
Ott sir, remeg lis nyughelyen 
Elhagyva, védtelen. 

Sylvester. 

Sokszor l á t t am már megjelení tve ama 
rendkívüli éjszakát , mely az emberiségnek 
Megvál tót adott . Az ősi kép hiven az akkori 
viszonyokhoz csillagos eget ábrázol, melyből 
n a g y fényességgel angyalok szálnak alá, hir-
detvén a n y á j a k a t őrző pász toroknak a Messiás 
születését . A keresz tény ecset je templomot vet 
vásznára, mely belülről világosságot áraszt a 
külső sötétségre, hiszen havazik, hull bőven a 
templom fedélzetére és a t emplomba siető 
buzgó emberekre. Úgy e képek, min t az eddig 
á té l t karácsonyi ünnepek élénk emlékezete, 
é lénken és kel lemesen érinti szivemet. Nem 
mosódnak el a korral ama kedves gyermeki 
emlékek, melyeknek előmozdítói ti voltatok 
por rá vál t szülőim! Áldás legyen hamvaitok 
fe le t t ; ha semmi más nem volna, mi reátok 
emlékezte tne , ez egy kegyeletes ténykedés, 
melylyel a karácsonyt oly szent té és örvende-
tessé t e t t é t ek Is ten u t á n számomra : megér-
demlitek, hogy reá tok mig élek, megilletődve 
visszaemlékezzek. 

A karácsony ünnepének sz. estéjén kis 
ká lyhám lobogó fényénél, pa t togó tüzénél 
évenkint elképzelem, hogy mily nagy öröm 
lehe te t t az, mit a j á m b o r pásztorok éreztek, 
amikor az oly régóta vajúdó állapotból, mely 
a Messiás i ránt i sürgős óhaj t t a r t a lmaz ta : egy-
szerre csak megkapják , m é g pedig az égből a 
kellemes hírt, a Megváltó születéséről ! Mit 
é rezhe te t t a szülő-anya a b. szűz, ki isteni 
gyermeké t szűz sz. ölében lá tva saját felma-
gasz ta l t a t á sá t is élénken t apasz t a l t a : főképp 
amikor a rozzan t akol előtt nemcsak a pász-
torok görnyedeztek pásztorbot ja ikon, hanem 
még a koronásfők is le te t ték hódolatuk jeléül ki, 
rályi pá lezá juka t és koronájukat . Légy üdvözölve 
isteni kisded á l ta lam is, ki minden karácsony-
kor foglalkozom kicsiny alakoddal s mégis 
m e g h a j t o m m a g a m nagyságod előtt, isteni 
vol todat hiven elképzelve. 

Csali gyenge kisded ő, a nagy, 
Hatalmas cgl.irály, 
Nem erejét rettegteti, 
Szerelmével hinál. 
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Az élet nyüzsgő és vásári zaja között mily 
jól esik ilyenkor egy hely felé szögezni tekin-
tetünket, az igénytelen Bethlehem városa felé, 
ahol a mindnyájunk Szabadítója született. A 
keresztény ilyenkor csak hálákat tud zengeni 
a Mindenhatónak, hogy ő is részese lehet a 
bűntől való megszabadításnak, feléje is leng 
a béke zászlója, mely az üdvözültek sorába 
hivja, neki is szól az angyali szózat : békesség 
legyen veled, ha jóakara tú vagy! És ilyenkor 
ismét csak visszaemlékezik kiki kedves szülőire, 
tanítóira, kik megismertették vele a sz. hitet, 
bevezették a sz. egyház kebelébe, mely sz. 
egyház'oly fényesen és meghatóan feleleveníti, 
megújítja Jézusunk születését. Ilyenkor tudjuk 
méltányolni, becsülni hitünket, mely hitet val-
lásunkkal hirdetünk. Lelkünk folytonosan keresi 
a kapcsot, mely őt Teremtőjével összeköti, e 
kapocs pedig nem más, mint a vallás. Az ki 
folyton a föld porához ragaszkodik, ki elzárja 
magát mindattól, mi őt a magasba emelné, az 
nem fog soha eszményi-ideális magaslatra 
emelkedni ; ha pedig ide nem törekszik, Is tenét 
sem találja fel. Sokszor, ugy szólván minden 
irányban beteljesedik azon szomorú felfedezés, 
ha a kornak beteges állapotát fürkészszük : 
hogy a hitet elűzte a szivekből kinek-kinek 
sajátos gondolkozása, mely, sajátos gondolkozás, 
ismét a korszellemből meríti jogosultságát. Ha 
Isten törvényeit elvetjük, önkéntelenül, vissza-
vonhatlanul tér t foglalnak el az egyéni felfo-
gás alkotta törvények, melyek hogy mily vészt-
hozók — meglátjuk — ha a mostani idők 
korszülötteire tekintünk ! 

Elhagytak téged saját gyermekeid, kiket 
a sz. keresztség áldásos révén karjaidra vettél, 
óh sz. egyházunk ! Gyaláznak — üldöznek 
ugyanezek, holott mindenkit az erények u t ján 
akarsz vezetni oda, hova lényünk nemesebb 
része tö r : az örök élet felé. Sokan inkább 
felkeresik a bűn posványos vizét, a helyett, 
hogy felkeresnének téged közös jó anyánk és 
innának ama tiszta erkölcsök forrásából, me-
lyeket kebleden fakasztot t az Ur, hogy ezzel 
eltelve üdvöt nyerjenek. Oly sokan elfordulnak 
a kegyelmek vizétől, ta lán már ez fáj t neked 
kisded Jézus akkor is, midőn e világra jöt té l !? 
Nem annyira a hideg, mint inkább az embe-
rek ballépései, a bünigának hordása ej tet t bő 
könnyeket kicsiny arczodra! Szent -szived, 
Jézusunk, most is sajog a büntenger lát tára 
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és epedve óhajt ja a népek megtérését. De ez 
a világ nem akar feleszmélni, követi testének 
zabolátlan indulatait, siet a világ örömei u t á n 
s mégsem nyugodt, nincs kielégítve. Bár egy-
szer már a hivatott, magasabb világi tényezők 
is sürgetnék a vallásos szellem terjesztését ; — 
de mig ezek indifferensek lesznek, mig maguk 
jó példát nem fognak adni, — a neveletlen,, 
elfajult, vallástalan emberektől addig semmi 
jót nem várhatunk! Mi mint liivei szent egy-
házunknak tar tsunk össze,köttőztessük meg buz-
góságunkat, szerezzünk elégtételt a számtalan 
megbántásokért , zengjük Sylvester költővel : 

Oh végtelenség Istene, 
Fönség, király, erő, 
Alázatod szárnyán jövél 
Mint gyönge csecsemő 
Hatalmas Isten! ennyiért 
Mit adjak én ne'ced? 
Hozzéid borulva dalolom el 
Kis Jézusom neved! . . . . 

Bretli Gyula. 

Az i sko la tes tvérekrő l . 
— Dr Tóth Károly ürményi orvos felolvasása a nyitrai 

Kath. Körben. — 

(Vége.) 

A nagyméltóságú püspöki karnak és főuraink ál-
dozatkészségének köszönhetjük azt is, hogy ez öt he-
lyen magyar keresztény iskolatestvérekre lehetett bízni 
a fiúgyermekek oktatását és nevelését, amennyiben 
évekkel ezelőtt jóravaló, magukban hivatást érző ma-
gyar ifjakat küldöttek és jelenleg is küldenek az 
iskolatestvérek osztrák anyaházába Strebersclorfba, a 
hol kiképezik magokat és idehaza Győrött vagy Esz-
tergomba vizsgáznak és nyernek tanítói képesítőket. 

Örök hála és köszönettel tartozunk a nagyméltó-
ságú püspöki kar és főurainknak, hogy jó példájukkal 
rámutattak azon útra, melyen haladva beteg, laza tár-
sadalmunkat sikeresen gyógyítani lehet. Nemes pél-
dájukon épülünk és felbuzdulunk. Mi is hozzá akarunk 
erőnk és tehetségünkhöz képest a nemzet keresztény 
szellemének fölfrissítéséhez járulni. Társulattá tömörül-
tünk „A magyar keresztény iskolatestvéreket képző-
és 'segélyző országos egyesület" czimén és az első 
anyaházat a magyar keresztény iskolatestvérek ré-
szére Nyitra-Bajnán már meg is nyitottuk, hogy a 
terhes tanítói pályára magukban hivatást érző ma-
gyar ifjaink ne legyenek kénytelenek elhagyni édes 
hazánkat, hanem idehaza édes anyanyelvünkön szívják 
magukba a keresztény hitélet elveit és hazaszeretettel 
azoij. ismereteket, melyeket hivatva lesznek iskoláink-
ban gyermekeinknek tanítani. Örömömre szolgál ki-
nyilatkoztatni, hogy éppen e falak között realizálta-
tott a magyar keresztény iskolatestvérek első anya-
házának eszméje boldog emlékű barátom Markovics 
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János kanonok és Bohunka Géza ügyvéd urak jelen-
létében. Akkor még — bármily vérmes reményeim 
voltak is — magam sem gondoltam, hogy ugyanazon 
év deczember 1-én már arról adhatok hirt, ismét e 
falak között, hogy az anyaház megnyílt és hét ujoncz 
magyar gyermek, mint leendő magyar keresztény is-
kolatestvér nyer ez idő szerint ott oktatást. Tizenhá-
rom jelentkező volt, de az anyagiak hiánya miatt nem 
volt mind a tizenhárom felvehető. 

Ha az egyesület vagyoni ereje megengedi, ugy 
jövőre az internátust is megnyitjuk ós fokozatosan 
erőnkhöz képest rendezzük be a földművelési, keres-
kedelmi és ipariskoláinkat és műhelyeinket is. 

Meg vagyok győződve, hogy ha a nép a mag3̂ ar 
keresztény iskolatestvéreket megismeri, annyira meg-
fogja szeretni, hogy intézetük felsegélyezésére utolsó 
fillérét is odaadja és belép a magyar keresztény iskola-
testvéreket képző és segélyző egyesületbe. Az oszt-
rák anyaháznak Strebersdorfban 1899-ik évben, tag-
sági dijak és adományokból 16840 forint 521/* kr. 
1900-ik évben 17774 frt. 78 kr., és 1901-ik évben 
37518 kor. 93 fillér jövedelme volt, a mely legnagyobb 
részt egy-két forintos tagsági dijakból folyt be. Nem 
tehetek róla, de én ugy vagyok meggyőződve, hogy 
nálunk magyaroknál nemesebb, adakozóbb nemzet 
nincs a földkerekségén és lia a szomszéd Ausztriában 
lehetséges évente a keresztény iskolatestvérek ré-
szére 16—18 ezer forintot összegyűjteni., ugy itt ná-
lunk annak a kétszerese sem lenne sok és ez összeget 
össze is hozzuk, ha nyiltan meg merjük vallani, hogy 
keresztény katholikusok vagyunk, s keresztény kathó-
likus iskoláinkórt nem csak szavakkal lelkesedni, de 
áldozatot is képesek vagyunk hozni. 

A magyar keresztény iskolatestvéreket képző és 
segélyző egyesület bizottmánya sem töltötte tétlenül a 
tavaszt. Kidolgozta az alapszabályokat és megtette az 
előkészületeket az alakuló közgyűlés megtartására, a 
mely Budapesten a szent István társulat dísztermében 
november 7-én délután tartatott meg. Ezen közgyűlé-
sen az alapszabálytervezet csekély lényegtelen módo-
sítással elfogadtatott, s annak a magas kormányhoz 
leendő fölterjesztésével gróf Zichy Aladár cs. és kir. 
kamarás ur bízatott meg. Az alakulás csak akkor fog 
végérvényesen megtörténni, ha az alapszabályok meg-
erősítve visszaérkeznek. Addig az egyesületi ügyek 
vezetése a választmányra bízatott. A pénztár és va-
gyonkezelést ideiglenesen én fogadtam el. Ugy a vá-
lasztmány, mint a hölgy-bizottság tagjai fölkérettek, 
hogy egyesületünk részére tagokat gyűjtsenek. 

Ha mulasztást követtünk el egyházunk és hazánk 
iránt könnyelmű nembánomságunkkal; — ha sértetle-
nül akarjuk hagyni utódainkra azt a keresztény hitet, 
melyet őseinktől mint legnagyobb lelki jót örököl-
tünk : ugy meg kell ragadnunk az alkalmat, segédke-
zet kell nyujtanunk arrn, hogy jelen laza keresztény 
társadalmunk az élő hit kovászával újra átgyurassék, 
s megifjodott keresztény erkölcsünk rendíthetetlen 
alapját képezze édes hazánk és egyházunk intézményei-
nek. Ne féljütrk, hog}' e nagy ós nehéz munkába ma-

gunkra maradunk. Él még a magyarok nagy Istene ! 
és nem hagyja el azt a jó magyar népet, mely min-
dennapi imájával esdve kéri: 

„Aid meg országunkat, mi magyar hazánkat, ve-
zéreljed jóra a mi jó királyunkat" stb. 

Egy szebb jövő hajnala dereng felénk, mert mint 
hallom a magyar keresztény iskolatestvérek első anya-
háza felett Nyitra-Bajnán a védnökséget Estei Ferencz 
Ferdinand cs. és kir. főherczeg ő fensége a trónörökös 
fogadta el, a .melyhez legkegyelmesebb urunk és jó 
királyunk — kit a jó Isten még sokáig éltessen ! — 
örömmel adta beleegyezését. 

Ezt a végtelen nagy megtiszteltetést csak ugy 
hálálhatjuk meg méltóképen, ha mint a raj a király-
nét ugy fogjuk körül odaadó szeretetünk és ragasz-
kodásunkkal a királyi föherczeget a trónörököst, mint 
védnökünket. Széles e hazában ne hiányozzék egy ke-
resztény katholikus sem a magyar kei észtén y iskola-
testvéreket képző és segélyző egyesületből. Szegény 
és gazdag, kiki társadalmi állásához képest mozdítsa 
elő tagsági dijával vagy adományával azt a jó ügyet, 
melyért utódaink örökre áldani fogják nyugvó po-
rainkat. 

Legyen szabad itt hálás köszönetemet kifejezni 
azoknak, kik az utóbbi időben mint tagok az egyesü-
letbe léptek, vagy gyűjtéseikkel az egyesület czéljait 
előmozdították. 

Sujánszky Antal praelatus kanonok 60 kor. Blü-
melhuber Ferencz praelatus kanonok ur ő méltósága, 
aki 20 ezer koronával lett alapító tag, berendezési 
költségekre még 40 koronát adott. Vágner József prae-
latus kanonok 200 koronát. Konczey Benedek 2 kor. 
Plecho Béla káplán Ürmény 50 kor. Majláth Géza gróí 
160 kor. Pallaviqini Pistike 5 kor., Döbrössy István 10 
kor., Pataki Jánosné 1 kor., Nuszbauer Gizella 1 kor. 
50 fill., Dávid Benő 2 kor., Mészáros Mihály 2 kor., d. 
Böhen László 4 kor., Kemszky Mihály lelkész 5 kor., 
Irgalmas nővérek Maria-Nostra 5 kor., Nemecska}* 
László káplán 10 kor., Steinhübl Ambrus 10 kor, Tagá-
nyi Alajos 2 kor., Prikosowich Antal 1 kor., Grosz 
Béla kanonok 10 kor., gróf Csáky Károly m. püspök 
ur 60 kor., Hohenlohe herezegné 20 kor., Seyler Ká-
roly esp.-plébános 100 kor., Zandt Ödön 10 kor., özv. 
Bilek Antalné 4 kor., Bilek Rezső 20 kor., "Weiss 
Ferencz esp.-plébános 20 kor., Keller János prépost-
kanonok 4 kor., Meszlényi Gyula m. püspök 200 kor., 
dr Koperniczky Ferencz gyűjtése 22 kor., Rák Irma 
gyűjtése 28 kor., Praznovszky Antal gyűjtése 13 kor. 
34 fill., gróf Zichy Nándor 20 kor., gróf Zichy Aladár 
20 kor., Gyűjtés Budapesten 15 kor., Majláth György 
gróf 400 kor., Kovács József gyűjtése 20 kor., Marcis 
Gyula plébános gyűjtése 6 kor., Holóczy Ignácz 10 
kor. 60 fill., Jedlicska Pál gyűjtése 12 kor., Kulcsár 
Imre 8 kor., Ligdai József 5 kor., Hegyi Ignácz 5 
kor., Kleiser Adolf 4 kor., Venczell Antal praelatus-
kanonok 10 kor., Brühl József papnevelői aligazgató 
10 kor., Boll János plébános 100 kor. Ürményi concert 
tiszta jövedelme 501 kor. 99 fill. Az egyesület vagyona 
ezek után 33,562 kor. 43 fill. 
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Mélyen átérzett hálámat és köszönetemet kell ki-
fejeznem gróf Hunyady Imre ur ő exczellencziájának, 
aki 8000 koronával mint alapítótag lépett be az egye-
sületbe, s most újólag egy értékes, gyönyörű zongorá-
val ajándékozta meg az anyaházat. Kész köszönetet 
kell még mondanom Boll János bajnai plébános ur-
nák, aki egy harmóniumot ajándékozott az iskolatestvé-
reknek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
iíudíipest, decz. 23. Katholikus akcziók indulása. I I . — 

A Magyarországi Katholikus Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének igazgató-tanácsa folyó hó 10-én tar-
totta első ülését a Budapesti Katholikus Kör helyisé-
gében. Az ülésen az igazgató-tanács budapesti és vikéki 
tagjai számosan jelentek meg. 

Az elnöki széket Zlinszky János dr alelnök fog-
lalta el, ki meleg és lelkes szavakkal üdvözölte az 
igazgató-tanács megjelent tagjait, kikre oly fontos 
munka vár a Katholikus Egyesületek Országos Szövet-
ségének működésében. Jelezte ezután, hogy az Orszá-
gos Szövetség alapszabályai megerősítés végett felterjesztettek 
a belügyministeriumba, az igazgató-tanács tagjai meg-
választatásukról értesíttettek. Az igazgató-tanács ennél-
fogva magát megalakultnak jelentette ki s hozzáfogott 
működésének megkezdéséhez. 

Mindenekelőtt az alapszabályok 6. §-a értelmében 
titkárnak ós pénztárnoknak megválasztotta Gyürky Ödönt ; 
azután tagokul felvette az ujabban jelentkező egyesü-
leteket. Elhatározta ezután, hogy a Szövetség irodája 
részére a Budapesti Katholikus Kör épületében bérel 
helyiséget s itt rendezi be a Szövetség irodáját. 

Az igazgató-tanács ezután elhatározta, hogy : 1. 
felhívást intéz a magyar kath. közönséghez, melyben a 
Szövetség felajánlja közreműködését a katholikus társa-
dalmi munkában ; 2. felszólítást intéz az összes katho-
likus egyesületekhez, melyben felhívja az egyesületeket, 
hogy az Országos Szövetségbe belépjenek ; 3. széles-
körű akcziót indít pártfogó ós pártoló tagok gyűj-
tésére. 

Ezután megválasztották az egyes szakosztályok 
tagjait és az alapszabályokban előirt szakosztályokon 
kivül elhatározták, hogy katholikus tanügyi szakosztályt 
is állítanak fel. Ezzel az ülés véget ért. Az egyes szak-
osztályok legközelebb fogják megtartani alakuló ülé-
seiket. A szakosztályok feladata leend a Második 
Országos Katholikus Nagygyűlés határozatainak végre-
hajtásáról gondoskodni. 

Ime tehát ebben az irányban, a kath. egyesületek 
összegyűjtésének és erőik, működésük fokozásának irá-
nyában is, erélyesen megindult a kath. akczió munkája. 
Bennünket a M. K. E. 0. Sz.-nek mozgalmaiban min-
den, de minden mozzanat, minden irányzat, minden 
jelenség fölöttébb érdekel. Érdeklődésünket azonban 
ezúttal legfőképpen az alakítandó katholikus tanügyi szak-
osztály vonja magához. Milyen lesz az? Mit fog fel-
ölelni? A püspöki kar jóváhagyásával alakult országos 
tanügyi tanács az alsófoku nevelés-tanitásügy terén 

már minden szükségletet képes uj, négy szakosztályi! 
szervezetével kielégíteni. A M. K. E. 0. Szövetségé-
nek keretében tehát főleg a közép és felső iskolai ügyek 
számára kell megfelelő szakosztály felállításáról és mű-
ködéséről gondoskodni. A kath. főiskolai szakosztály 
azután hivatva lesz az 0. K. Nagygyűlés határozata 
értelmében az alapítandó kath. tud. egyetem ügyét is a 
megfeneklés veszélyén tul a biztos siker útjára terelni. 

Gondolom, a M. K. E. 0. Szövetsége f. hó 
10-én tartott igazgató-tanácsi ülésének határozataival 
kapcsolatban van egy felszólalás, mely annak az esz-
mének óhajt propagandát csinálni, hogy a hitbuzgalmi 
egyesületek is jelentkezzenek a katholikus egyesületek 
Országos Szövetségébe való belépésre. Nem lehet a 
kath. sorakoztatás és tömörítés ez uj irányzata ellen 
sem tenni valamely kifogást. Söt az illető vezető czik-
kelyben kifejtett tények és igazságok kapcsán a fejlő-
désnek indult szocziális, sajtóbeli, politikai, tanügyi stb. 
katholiczizmus alapjául okvetetlenül szükségesnek fogja 
elismerni mindenki a kath. hitélet erősítésére rendelt 
hitbuzgalmi társulatok ügyének országos felkarolását és 
mintegy centralizálását is. Lehetetlen azonban, hogy a 
hozzáértők figyelmét kikerülhesse az a körülmény, 
hogy például a fogyasztási szövetkezés ügye, — bár ez 
is csak ott virágzik igazán, hol a lelkipásztor veszi 
kezébe azt — mégis csak távolabb esik a templomtól, 
az oltártól, a szószéktől, szóval a lelkipásztori hivatal-
tól, mint a hitbuzgalmi társulatok tisztán lelki ügye, 
melynek lia emelnek is országos tevékenységnek neki 
buzdult lelkeseink országos központot a M. Kath. 
Egyes. Orsz. Szövetségében, feledniök azonban soha 
sem lesz szabad, hogy az igy felállított országos hit-
buzgalmi központ csak segitő tényező lehet a kath. hitélet 
mezején, mert itt csakis az egyházmegyei hatóságok 
az illetékes vezetők és intézkedők. 

A M. K. E. 0. Sz-nek élére állított igazgató-
tanács leendő hitbuzgalmi szakosztályának igen czélsze-
rűen az lenne egyik első feladata, hogy kérelmével min-
den egyházmegyében kieszközölné a katholikus egye-
sületi élet vezetésére, a tanügyi főigazgatóéhoz hasonló 
hivatással, egy-egy egyházmegyei kath. egyesületi kor-
mányzói állásnak szervezését és betöltését — a székes-
káptalan kebeléből. Ez az állás rendkívül nagy segít-
ségére leend a M. K. E. 0. Sz. hitbuzgalmi szakosz-
tályának. 

Ajánljuk a dolgot minden illetékes, minden érdek-
lődő tényező szíves figyelmébe. ? ? 

Grand. A belgiumi jurnalisták és a pápa. — 

A belgiumi jurnalisták, hogy nagyobb erőt fejt-
hessenek ki, egyesületet szerveztek, mely minden esz-
tendőben köteles közgyűlést tartani. Az ezidei köz-
gyűlést Yerspeyen elnök a szent atya alább követhező 
leVelével s az abba foglalt ajándékával lepte meg: 

Kedvelt fiunknak Verspeyen Vilmos grófnak, Gandban. 

" XIII. Leo pápa. 
K. F. Ü. és A. Á. 
Már helyeseltük ós megdicsértük a belgiumi kath. 

jurnalistákat azért, hogy társulatukat megalapították 
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a végett, hogy az igazságnak hathatósabb védelmet 
adhassanak. Valóban, mennél szorosabb az erök és szi-
vek összetartása, annál inkább emelkedik bizonyossága 
azok gyözésének, kik az egyházért és hazáért küzdenek. 
Közös működéstek gyümölcseinek egyik elseje az újévi 
ajándéknak megmegujítása, melyre az adakozást minden 
é vbenmegnyitjátok, s melyhez a hivek minden oldalról szi-
vesen hozzájárulnak s melyet, ugy hallom, ezidén is fel-
ajánlani szándékoztok. Ezt hálával említjük, hálával 
irántatok és minden belga iránt. 

Másik czólotok, melynek virágzását óhajtjuk, a 
legnagyobb dicséretre méltó. Ertjük azt az eljárásto-
kat, hogy közös erővel pénzalapot igyekeztek terem-
teni, a melyből tagtársaitok, kiket kor vagy betegség 
az Írásban akadályozni fognak, segítséget kapjanak. 
Hogy törekvésteket erőnkhöz képest támogassuk, pénz-
alapotokhoz mi is sziveseu hozzájárulunk. E czólból, 
kedvelt fiunk, megbíztuk nuntiusunkat, hogy 1000 fran-
kot adjon át alapotok számára. Egyébiránt reád és 
valamennyi kath. jurnalistára, jóakaratunk jeléül, szi-
vünk szeretetével apostoli áldásunkat adjuk. 

Rómában, szent Péternél, 1901. évi decz 3-án, 
pápaságunk huszonnegyedik évében. 

XIII. Leo pápa. 

P a r i s . Közi» dk elrendelése a bíróságok munkaidejének 
elején. — 

Régi szokás volt Párisban, hogy a bíróságok 
munkaidejének kezdetén a törvényszékek tagjai testü-
letileg jelentek meg a Sainte-Chapelleban, a hol az 
érsek a Szent Lélekről mondott szent misével nyitotta 
meg a bíróságok munkaidejét. Ezt a szokást a mostani 
szabadkőműves uralom megszüntette. Daczára ennek, a 
franczia törvényszékek tagjai, bírók és ügyvédek, avval 
a kéréssel járultak Richard biboros érsek elé, hogy az 
imént jelzett alkalomból közimákat rendeljen el. Richard 
bibornok, annak kijelentésével, hogy a katholikus pol-
gároknak azt a jogát, hogy imádkozhassanak, senki 
sem vonhatja kétségbe, legföljebb az, a ki szerint a 
jelenlegi állami intézményeknek keresztény elleneseknek 
kell lenni, — elrendelte, hogy minden plébános Páris 
területén értesítse a plébániája területén levő ügyvédi 
és bírósági testületek tagjait, hogy ezidén kivételesen 
1902. jan. 7-én lesz ünnepélyes szent mise a st. Ger-
main l'Auxerrois templomban Veni Creatorral ós a 
szent kápolna szokásos imáival. Ö maga fog ponti-
fikálni. 

T A R C Z A . 
Hogyan lettem katholikussá ! 

— Irta b. Lititvitz Mária Arthur. — 

Jóllehet már sok alkalom kínálkozott, mégis csak 
legmeghittebb ismerőseimmel beszéltem erről. Most azon-
ban, mivel kívánatos, szívesen szentelek eme dolog-
nak egy fejezetet. 

Szigorúan protestáns szülőktől származtam. Mi is 
-ez? Maga a szó „protestáns" mondja: Gyermekségünk 

első éveitől belénk oltották, hogy minden ellen, ami 
katholikus, bármi lett légyen is az, a leghatározottab-
ban tiltakozzunk és pedig elvből tiltakozzunk. 

Miért ? Ezt senki sem tudta . . . közös örökség 
gyanánt szállott át atyáról fiúra. 

Ezt a tiltakozást, hogy megkönnyítsék, a katho-
likus egyházról különféle történetet mondtak el, amit 
mi gyermekek módjára mind szépen elhittünk, daczára 
hogy ezek a történetek az esetlen ráfogás és lehetet-
lenség bélyegét viselték magukon, s mint azt most, 
mint tájékozott katholikus tudom, merő hazugságok 
valának. 

Kizárólag ezekből a koholt históriákból, — me-
lyeket később gymnasiumban a történelmi órákon ép 
oly illetlen alakban adtak elő, — telt ki vallási okta-
tásunk. Igy történik, hogy a protestánsok az egyház 
iránt való gyűlölséget, melyet már gyermekkorukban 
egy csomó igaznak tartott valótlanság alapján szíttak 
magukba, — nemzedékről nemzedékre, gyakran bona 
fide is, szakadatlanul átültetik. 

* * 

Feleségem meghalt . . . Kicsinylőleg néztem a 
jövő-menő szelidlelkületű barátra, aki este ismét meg-
jelent, hogy a szokásos halottvirrasztást megtartsa. Mi 
a szomszéd szobában ültünk. 

Feleségemet nagyon, de nagyon szerettem és igy 
vele mindenemet elveszítvén, fájdalmam határtalan volt. 
Emellett azonban lelkemet még nyomta valami, mely 
még ennél a fájdalomnál is hatalmasabb volt : gyűlölet 
a katholikus egyház iránt. 

Ez a szerzetes, mint az irgalmasság angyala, meg-
édesítette feleségem halálos óráját, békét és az örök 
világosság tudatát csöpögtette szivébe . . . és én e 
borzasztó éjjel köszönetül mindezért százezer darabra 
szakítottam volna szét az egyházat. 

Midőn reggel felé kimerülve magamba szállók, 
íölszólítám a csendben hallgatódzó szerzetest, hogy 
czáfoljon meg. Azt felelte, hogy kétségeimet ő nem 
oszlathatja el, mert nincs hozzá elég tanultsága, de 
majd a kolostorban a tudósabb szerzetesektől útbaiga-
zítást kér s levél útján föl fog világosítani. 

Én legyözöttnek tartottam őt . . . Nem tudtam 
ugyanis még, mi az az alázat . . . s nem ismertem azt 
a benyomást, aminőt egy fanatikus felekezeti gyakorol, 
aki tanitói képzettség nélkül határtalan tudatlanságban 
növekedvén föl, az első kiválóbb helyet a Szentírásból 
kiragadja anélkül, hogy a szöveg-összefüggést ismerné, 
s a kiszakított részszel bizonyítja azt, ami éppen eszébe 
ötlik és konokságában a felvilágosító oktatást elfogadni 
nem akarja. Nem is sejtettem, hogy ez az egyszerű 
barát Leon atya, a ferenczrendiek hires, bordeauxi 
tartományfőnöke, Klary volt ura, a volt milliomos, ko-
rának legtudósabb embere. • 

Visszautaztam Németországba ; ő semmi hirt sem 
adott magáról. 

Nagy gondolati bűn nyomta lelkemet, szabadulni 
akartam tőle. Elmentem pásztorunkhoz és megkérdez-
tem : Vájjon van-e nekünk gyónásunk ?" 
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„No persze!" 
„Hogy van az mégis" — kérdeztem ismét — 

„hogy én jólehet negyvenkét éves vagyok, még soha-
sem hallottam, hogy valaki közülünk gyónt volna?" 

„Nálunk az nem szokott előfordulni1' — mondá — 
„de azért van gyónásunk". 

„Hát hogyan bocsátják meg a bűnöket?" — kér-
deztem tovább. 

„Van egy formulánk" — válaszolt ő — „de mi-
vel még sohasem volt szükségem, elhánytam valahol; 
de ha ön kivánja, azonnal megkeresem". 

Bosszankodtam. Párisba utaztam, hogy ott isme-
retlenül meggyónom, s azért a legkiválóbb protestáns 
pásztor után kérdezősködtem. 

Tiszteletreméltó, hófehér szakállú úrhoz vezettek, 
akivel következőkép beszélgettünk : 

„Mit óhajt ön ? — kérdezte ő. 
„Gyónni szeretnék". 
„Hogy, hívják önt?" — kérdezte ismét. 
„Engedje meg, hogy nevem elhallgassam; eljöt-

tem, hogy Istenemmel kibéküljek, bűneimet meg-
valljam". 

Fölkért, hogy lépjek beljebb. 
Beültem egy karosszékbe ; ő velem szemben fog-

lalt helyet. 
„Micsoda ön?" — kérdé tőlem s elszámlált vagy 

egy tuczat felekezetet. 
Nagyot néztem. Tehát ami minden tévelytől ment 

egyházunkon kivül létezett sok más, amelyek szintén 
minden tévelytől menteknek tartották magukat és 
emellett épp az ellenkezőjét tanították a mi tanunknak. 
Ezt a mi derék mestereink elhallgatták előttünk. El-
hitették velünk, hogy Krisztus Ígérete, melynélfogva a 
katholikus egyház sohasem fog tévedni, nem teljesült 
be ; s hogy daczára a biztatásnak, miszerint az igazság 
Lelke örökké az egyházzal marad, az egyház mégis 
tévely áldozata lett, s hogy — szerencsére ! — akadt 
egy drágalátos „istenember,"*) aki azt, amit a Szentlélek 
elkontárkodott, ismét helyre igazította. 

Es igy vagy ezer ilyen Istentől küldött ember-
nek kellett létezni, akik ezer ilyen jobb, minden tévely-
től ment, nyiltabb evangéliumot tanító egyházat alapí-
tottak, amelyek közül mindegyik ellentmondó a má-
sikának. 

Folyton csak két hitről, két testvéregyházról be-
széltek nekünk és ezáltal azt hitették él velünk, hogy 
Krisztus belátta önnön tévedését s a drágalátos „ isten-
ember" -nek emberi művét, mely az isteni alkotást fölül-
multa, sajátjául ismerte el, hogy igy a maga rosszul 
sikerült alkotását megkorrigálja. 

Miért nem mondták ki előttünk az igazságot? 
Rösteltek nekünk az ezer javított hitvallásról, az 

ezer drága „istenember"-rol, az ezer testvéregyházról 
szólani . . . 

Féltek, hogy ezen számtalan család láttára fel-
nyílnak szemeink és végre is- az egész emberi „javítás" 
tömkelegéből mitsein fogadunk el . . . 

*) Egy-egy prot. vallás-alapító. 

Féltek, hogy végre is a Szentlélek Úristen sok-
kal megbizhatóbbnek tűnhetik föl, mint együttvéve ez 
az ezer drága istenember, egymásnak ellenmondó ezer 
nővéreikkel egyetemben . . . 

„Mit akar ön gyónni ?" — kérdezte a pásztor. 
Elmondtam gondolati bűneimet s kértem, hogy Isten 
nevében bocsássa meg azokat. 

„Mi nem bocsátjuk meg a bűnöket" — mondá ő 
— „mert nem tudjuk, vájjon az Ur Isten elengedi-e 
azokat." 

„En mégis azt olvastam az evangéliumban" — 
válaszoltam, — „hogy Krisztus az apostoloknak telj-
hatalmat adott a bűnök megbocsátására." 

„Mindenesetre" — volt a felelet — „de mi nem 
gyakoroljuk azt." 

„Ezzel azt bizonyítja ön" — vágtam rá — 7410Sy 
a protestáns vallás hítetlenségen épült föl és ön kény-
szerít engem, hogy katholikussá legyek." 

Ekkor imigy válaszolt a már egyik lábával a sir 
szélén álló, hatalmas protestáns pásztor: 

„jEgy pillanatra sem tartom vissza. önt, hogy katholi-
lassá legyen; hisz annyi már a felekezet, hogy azt sem tud-
juk, mire és honnan vagyunk? . . . egész nyugodtan lehet 
ön katholikussá /" — 

Ez már kicsit sok volt ! íme, ugyanazon feleke-
zetnek két pásztora! . . . Az egyik azt mondja: „Meg 
van a gyónás nálunk is, csak a föloldozási formulát 
vesztettem el" . . . A másik azt mondja: „Nálunk 
nincs gyónás, jóllehet Krisztus azt elrendelte" . . . 

Es most akár ezer ilyen felekezet, amelyek ön-
magukban és egymás közt ellenmondanak ! 

Ámultam ez általános zűrzavar láttára ; de azért 
senkisem tudta nekem megmondani, hogy melyik fele-
kezethez tartozom ? ! Evangélikus voltam-e, vagy refor-
mátus ? vagy talán „a három lutheránus" felekezet 
egyikéhez tartozom? Vagy esetleg „mormon" voltam? 
Mert ez sem volt lehetetlen ! Hisz Fülöp hesszeni őr-
grófot is egyszerre két asszonynyal adták össze. 

Avagy a „fölvilágosultak"-hoz tartoztam, kik azt 
hangoztatják: „Tégy, amit akarsz, csak rajta ne csípjenek." 

Vagy épen, de irtózom e gondolattól is : „Hun-
singer asszonyság" tanítványa voltam ? — 

Elég volt már nekem! Kértem a ferenczrendi 
barátot, jöjjön Párisba és vezessen be engem a katho-
likus egyház tanába. 

Azt felelte, hogy három nap múlva itt lesz s ad-
dig is menjek el egyszer a „Notre Dame de Victoires" 
templomban tartani szokott májusi ájtatosságra. 

Megtettem . . . A templom zsúfolva volt ; min-
denki térdelt . . . 

Fogtam egy imazsámolyt és nagy fáradtsággal 
egyenest előre törtettem. Szabadabb térségre jutva 
helyet foglaltam ; én ültem egyes egyedül. 

Ott állt előttem közvetlenül a hires képű Mária-
oltár, ahol már oly sokan nyertek imáik által csodála-
tos, gyógyulást és megtérést . . . 

Erről én mit sem tudtam, hisz egész idegen vol-
tam ; persze holmi csoda szintén nem fordult meg a 
fejemben . . . 
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Midőn a templomot elhagytam, már nem protes-
táltam többé . . . katholikus voltam. 

Azóta tudom, hogy a csodák ideje még nem 
járt le, hogy a hatalmas Isten még mindig megteheti, 
amit akar, hogy még a legkeményebb szivet is ke-
gyelmének egyetlen sugarával meg tudja lágyitani. — 
Megkaptam a feleletet összes, a katholikus egyházra 
irányuló ellenokaimra. Bámulva ismertem föl Krisztus 
mennyei szépségében tündöklő menyasszonyát, a ka-
tholikus egyházat, mint az örök igazságnak egyedüli köz-
vetítőjét. — A következő napon megjelent Leon atya; 
örömittasan beszéltem el neki a történteket : Most, 
atyám, én fogom önnek a katholikus egyház tanát 
megmagyarázni ! 

I R O D A L O M . 

Karácsonyi könyvpiaczunk érdekességei közöl 
terünk szük keretei miatt, jelenleg csak a következő 3 
munkát emeljük ki a legmelegebb ajánlással: 

1. Chr. Pesch s. J., Theologische Zeitfragen. 2. 
Folge. Freiburg im Br., Herder, 1901. 8-r. 138 1. Ára 
1-50 m. 

Három értekezés van benne ; a Szentháromságról, 
a halálos bűn lényegéről, a bűnös lelkéről a túlvilági 
életben. Valamannyi Schell würzburgi egyet, tanár 
különleges véleményeivel van kapcsolatban. 

2. Tudomány és egyetem. Irta ós a kassai jog-
akadémiának 1901. szept. 14-én tartott 1900 1. iskolai 
évi megnyitó ünnepén felolvasta dr Esterházy Sánaor 
kir. jogakadémiai ny. r. tanár. Kassa, 1901. 8-r. 35 I. 
Ara 1 kor. 

Nagy tudásu, erös, fegyelmezett gondolkozású fej 
munkája. Díszére válik magyar tudományos irodal-
munknak. Szerzője elsőrangú kapaczitás, kinek tudo-
mány-egyetemen van a helye. 

3. Castitas a legszebb erény. Aster. III. köt, Buda-
pest, a szerző tulajdona, 1901. 12-r. 210 lap. A 3 kö-
tet ára 5 korona. Kapható a komáromi plébánia-hiva-
talban. 

— ITj zenemű. Most jelent meg Rózsavölgyi és 
Társa cs. és kir. udvari zenemű kiadóknál Gaal Ferencz, 
hazánk egyik legkiválóbb sokoldalú zeneirójának, leg-
újabb műve „Anyám sirjáu" czimű Motettja magyar és 
német szöveggel. Ezen, a magyar zeneirodalomban egye-
dül álló remek klaszszikus mű (női, vagy férfi-hármas 
zongora-, vagy zenekarkisérettel) egyházi stylusban van 
irva és ugy egyházi-, mint világi hangversenyekre 
magasztos irálya és könnyed kivitele miatt egyaránt 
alkalmas, lélekemelő és hálás. Ezen remek mű Dr 
Császka György kalocsai érsek ur ő nagyméltóságának 
van ajánlva. Ara a zongora-vezérkönyvnek 3 korona, 
egyes szólamok à 20 fillér. 

VEGYESEK. -
-4- Magyarország a Vatikánban az ezidei karácso 

nyi és újévi ünnepek alatt kétszeresen lesz képviselv 
a pápa előtt. Képviselni fogja őt a monarchia nagy 
követe s képviselni fogja őt a biboros hgprimás kül 
döttje, Kohl Medárd fölszentelt püspök ur, ki azér 
utazott ezúttal Rómába, hogy megvigye a szent atyá 
nak Vaszary Kolos bibornok hgprimás hódoló üdvözleté 
és jókivánatait, valamint hogy a szükségeseket megbe 
szélje. A püspök urat ezúttal is Nemes Antal budavár 
apátplébános kiséri. 

— Óriás kath. gyűlés volt a württembergi ka-
tholikus ulmi nagygyűlésre. Most utólag tűnnek ki a 
számarányok. Vasúton 22,000 személy 35 külön vona-
ton érkezett a nagygyűlés színhelyére. Az összes rész-
vevők száma megütötte a 30,000-es számot. 

— Nagybecsű lelet. Kopp bibornok boroszlói 
hgérsek ásatásokat végeztett Rómában a katakombák-
ban. A kutatók megtalálták sz. Agnes másfél méter 
hosszú ezüst koporsóját. 

— A szombathelyi papnövendékek Szent-Ágoston-
Egylete 1901. évi deczember hó 24-én karácsonyi 
ünnepélyt tart. Műsor: 1. „KarácsonykorElőadja a 
papnövendékek énekkara. 2. Dr Stegmüller Károly rek-
tor ur ő méltóságának megnyitó beszéde. 3. Huber K. 
„Nemzeti zászló.-1. Előadja a papnövendékek énekkara • 
4. „ Egy karácsony VII. Gerge'y eletéből." (Tört. elb •) 
Irta : Eberhardt István IV. é. h. h. Felolvassa : Vra-
tarics Istvány II. é. h. h. 5. Eckert K. „ Hajósdal.u 

Előadja a papnövendékek énekkara. 6 Mindszenty G. 
..A szentek unokáihoz.a Szavalja: Sákovits József IV. é. 
h. h. 7. Záróbeszéd. Tartja: Könczöl Antal IV. é. h. h. 
8. „Rálcóczy induló.u Előadja a papnövendékek énekkara. 
Végül a karácsonyi ajándékok kiosztása. 

— Jézus szent gyermekségének társulata 1900-
ban 2,934,352 millió márkát gyűjtött. Ebből az összeg-
ből esik Németországra 982,540 m., Ausztria-Magyar-
országra 100,248 m. Ez utóbbit még a kis Hollandia 
is felülmulta az ő 117,119 márkájával. Francziaország 
gyűjtött 871,919 márkát, Belgium 308,887 márkát. A 
fenti összegből segítséget kap 199 missió-állomás 5676 
iskolával, 933 árvaházzal, 574 műhelylyel. Keresztség-
ben részesült 438,408 pogány gyermek megvétetett 
22,916 gyermek, nevelést és teljes ellátást kapott 
318,501 gyermek. 

— Plébánosból szerzetes. A tata-tóvárosi plébá-
nos, Guszich Lajos, elhagyja a győri egyházmegyét és 
a Prága mellett Emmaus-ban levő benczés kolostorba 
lép. A római engedély az egyházmegye elhagyására 
megérkezett s a lelkes fiatal pap legközelebb megvá-
lik állásától. Helyét a tatai plébánián Mohi Adolf 
lorettói plébános, neves egyházi író, foglalja el. 

EPF" Legyen szabad t. olvasóinkat ezúttal külön-külön 
is felkérni arra, hogy előfiz etésöket mielőbb megújítani, s a 
szerint a mint kinek-kinek hatásköre és befolyása engedi, a 
lap előfizetőinek s illetve olvasóinak számát nagybecsű 
akczióba-lépésökkel gyarapítani szíveskedjenek. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



wwmHlliiqli' 
: Megjelenik e lap heten- ; 

ként kétszer : 
j szerdán és szombaton. = 
I Előfizetési dij: [ 
j félévre helyben s posta- î 

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : § 

Budapest, 
j VI., Bajza-utcza 14. sz., § 
: hova a lap szellemi • 
j részét illető minden | 
j küldemény ezimzendő. | 

•••••lit •••••••• •••••••••••«••••••••••«HMII^B. 

Előfizethetni 
minden i 

; kir. postahivatalnál : f 
j Budapesten a szerkesz- i 
\ tőnél, és Nagy Sándor § 
: könyvnyomdájában, § 
j IV., Papnövelde-utcza î 
j 8. sz. alatt, hova a | 
: netaláni reclamatiók is, f 
[ bérmentes nyitott i 
: levélben, intézendők. i 

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

Budapesten, deczember 28. 52. 
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„Perge alaeriter 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 impertimus. * 

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

Tartalom. Vezéreszmék és Tanidrnémyok. Egy elmúlt év végén a katholikus vallás elpusztíthatatlan, örök életerejéről. — Levél a 
szerkesztőhöz az egyetemi hitszónokság ügyében. — A természetfölötti a katholikus egyházban. — Egyházi Tudósítéisok : B u d a -
p e s t : Kath. akcziók indulása. — K ö l n : Hogy történt a katholikus egyetemi hallgatók első önképző egyesületének megalakulása 

1844-ben Bonnban. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

L E O N E . 

FelhiYás előfizetésre. 

Egy elmúlt év végén 
» 

a katholikus vallás elpusztíthatatlan, 
örök életerejéről. 

Egy neves magya r költő — nem tudom 
az ó-év emlékére-e, vagy az uj-év t iszteletére 
— kiadta legnjabb verseit egy kö te tben . A 
versek összességének ezt az egyetemes czimet 
a d t a : „Isten felé/" 

Kiváncsiak l e t tünk s megfigyel tük ezt a 
költőt , hogy váj jon miféle ú ton tör az ő lelke 
Is ten felé : azon a ver t úton-e, melye t m a g a 
az Is ten Fia J ézus Krisztus nyi to t t az ég felé, 
vagy valamely tüskön-bokron, ta lá lomra átve-
zető utvesztő-félén? . . Nem sokáig kel le t t 
kuta tni . Segí tségünkre sietet t a „B. H.", a 
mely nem minden önelégültség nélkül az t 
j e len te t te arról a költőről, hogy az Jelekezet-
len" ú ton tö r t e t az „Isten felé." 

„Felekezet len" útja az „Is ten felé" való 
törekvésnek ! Mi ez, miféle ut, ki ny i to t ta m e g 
s mire szolgál? 

A felelet megalapozása véget t az emberi 
lélek mélyébe kell betekintést nyi tnunk. Ter-

tul l ián mondása az emberi lélekről ismeretes. 
„Anima h u m a n a na tura l i t e r Christiana." Min-
den emberi lélek te rmésze téné l fogva hajl ik 
az egy-igaz-vallás, az Is ten ál tal k inyi la tkoz ta to t t 
vallás, a keresz tény vallás felé, sőt mondhatni , 
hogy te rmészeténél fogva, a vallási ösztönök-
nek mind já r t legelső megnyi la tkozásában , egy-
igaz-vallásu, cs i rá jában min tegy már keresz-
tény. 

Mit gondol tok, minek kell az emberi lé-
lekben szükségképpen t ámadn ia akkor, midőn 
az t a sokféle, t a rkábbná l - t a rkább val lásokat 
vizsgálja, melyek a p ro tes t an t i zmus t á m a d á s a 
óta ke le tkez tek s a legkülönfélébb czimek és 
zászlók a la t t küzdenek a keresz tény név egysé-
gének f enn ta r t á sa mel le t t a keresz tény hit, a 
keresz tény istentisztelés egysége ellen ? 

A név egysége alá b u j t a t o t t eme vallási 
bábeli nyelvzavar és tes tvér i harcz az egy-igaz-
vallásu ösztönök sugal la ta által ha j to t t emberi 
lélekben, bizonyára az t a mi t csömörletnek ne-
vezünk, a lelki megundorodás egy nemé t kelti 
fél okvet lenül s a r ra késztet i ezt a feleke-
zetiesség ál tal meggyötör t emberi lelket, mely 
a Kr isz tus egy igaz egyházán kivül a hit ma-
lasz t j á t elvesztet te , hogy t ehá t szakítson a 
keresz tény vallás fe lekezetekre való szakado-
zo t t ságának éktelen elvével és még éktele-
nebb tényével s m a g á n a k „felekezet len" u t a t 
keressen „Isten felé." 
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Hitből élő igaz kathol ikus ember a „fele-
kezetlenség" útvesztőjében nem ta lá l ja örömét 
soha, mer t őt szivében élő hite a csudálatos 
épségben és egységességben megőrzöt t katho-
likus hit varázsában tar t ja , minden kivánságai 
kielégítésével, igazi önkéntes ragaszkodással 
lekötve. 

Ha kérdezed tehát , nyá jas olvasó, hogy 
miféle út az a „felekezetlenség" ú t ja „Isten 
felé"', ki nyi to t ta meg s mire szolgál az, — a 
felelet tel azonnal t i sz tába lehet jönni. 

A „felekezetlenség" ú t j a görbe út, melyre 
az „Isten felé" való törekvés nélkül el nem 
érhe tő s a száz- és százféle felekezeti külön-
liitüség útvesztőjében keresztény hi tét vesz te t t 
emberi lélek megundorodásból menekül , hogy 
vagy a teljes hi te t lenség örvényében merül jön 
el, vagy visszatérjen lelke sugal latai t követve 
az egy igazság egyenes ú t já ra , a kathol ikus 
vallás tiszteletére, megbecsülésére és — köve-
tésére — Isten malaszt jával . 

Az emberi léleknek és a kathol ic izmusnak 
örökéle tű összhangja valóban csodálatos. Ez t 
az idők minden viszontagságai fe le t t ura lkodó 
összhangot nemcsak a hivők érzik, de még a 
kath . hit körén kivül esők is elismerik és hirdetik. 
Er re nézve meglepő val lomásokat ha lmozot t 
össze Bougaucl, az ő magas szárnyalású apo-
lógiá jának a végén. Legyen szabad néhány-
nak emlékezetét felidézni. 

Taine a katholikus vallás örökéletére nézve 
a következő konklúzióra j u t o t t : „A demokra-
cziák kormán}'zásának nehézségei (a katholi-
czizmusnak) mindig fognak pár to lóka t szolgál-
t a t n i : a szomorú vagy gyengéd szivek sötét 
aggodalmai mindig fognak u jonczokat keblére 
vezetni ; a bir toklás régisége mindig m e g fogia 
hiveit t a r tan i a hűségben. Ez há rom olyan 
gyökér, melyekhez a tapasz ta la t i t udomány 
n e m férhe t ; mer t ezek a gyökerek nem tudo-
mányból, hanem érzelmekből és szükségletek-
ből vannak alkotva. Ezek a gyökerek ágasabbak 
vagy kevésbé ágasak, mélyebbek vagy kevésbé 
mélyek lehetnek ; de egyál ta lában nem látszik, 
hogy a modern szellem erőt ve t t volna r a j t u k ; 
ellenkezőleg, sok lélekben és sok országban a 
modern szellem oly mozga lmaka t és intézmé-
nyeket vezetet t be, melyek a kifejezet t szándék 
ellenére a katholiczizmust erősítik meg. Maga 
Macaulay, a képzelet és eloquentia egy elra-

gadó pi l lanatában, azt volt képes mondani, 
hogy a kathol iczizmus akkor is fenn fog állni, 
például Délamer ikában, midőn Ausztrál iából 
é rkeze t t u tazók, Pár i s vagy London romjain, 
a London-Bridge bedőlt iveinek oszlopairól 
vagy a P a n t h e o n összeomlott falairól fognak 
ra jzoka t felvenni." ') 

Azonban senki ragyogóbban nem bizonyí-
t o t t a be az egyház h a t a l m á t a jövőben is és 
az ő örök fennál lását , min t a for radalmárok 
legnagyobbika, P r o u d h o n te t te . Mindenek előtt 
megál lapí t ja , hogy az egyház még mindig él, 
habár m á r ezerszer is el kel le t t volna vesznie." 

Azok szerint a törvények szerint,u. m.,melyek az 
ember i in tézmények felet t ura lkodnak, az egy-
háznak ezerszer kel let t volna elpusztulnia. 
Mije van még m e g abból a mi f enn ta r tha t t a 
volna ? Mindenét elvesztet te és az a nyomorú-
ságos birtok, melye t egy fe jedelemnő ajtatos-
ságától kapot t , szent P é t e r n e k ez a szegény 
öröksége még az is el van véve tőle. És 
mégis, az egyház minden t ámadásnak ellenáll ; 
túlél minden schismát, minden eretneksé-
get, minden szétdarabolást , túléli szent Lajos 
in tézményei t és a gall ikán szabadságokat , 
túléli Potl i ier t ugy mint Descartes-ot, Lu the r t 
ugy min t Voltairet . Túlé l te a maga halhatat-
l ansága i t is ; vol tak reformáló pápái sokkal 
előbb a reformácziónál ; és most midőn ez a 
reformáczió n e m egyéb üres szónál, a tr ienti 
zs inat uralkodik az egész igazhitű világ felett . 
De mi t mondok? Amig a kathol iczizmusnál 
filozófiában és szabadságban messzebb men t 
egyházak fe lbomlásba ju tnak , a kath. egyház 
ezeknek foszlányait összegyűjti és magá t a 
m a g a rendület lenségéből ujjászüleszti , refor-
málja , Nincsen csak lélekzete ; de ez a lélek-
ze t é l te tőbb minden erőkifejtésnél, melyet szü-
letni lá tot t , erősebb minden intézménynél , 
mely kivüle, őt u tánozva kele tkeztek." 

A nagy for radalmár csodálkozik, sőt mér-
gelődik is az ily pá ra t l an különösségén az 
egyháznak. „Mi rejlik itt, a mi nincsen má-
su t t ? El kell ismerni egy elvet, mehT minden 
érintésen kivül esik ; elvet, mely, fentartva qyö-
kerét a lelkiismeretek mélyén, elég erővel bir fen-
ta r t an i az egyházat , hozzá visszavezetni a 
dissidensek maradványa i t és a mely fel fogja 

*) Taine, Voyage en Italie, 26. mars. 
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őt hamvaiból is támasztani , min t a fénix ma-
darat , hogyha t. i. lehetséges lenne, ennek az 
elvnek élete a la t t a szivekben, az, hogy az 
egyház, mely ennek az elvnek hi té t képviseli, 
megszűnjön létezni !" 

Ez t a mély, a szivek mélyén örökké élő 
éltető elemet, mely még akkor is fe l támasz-
t a n á az egyházat , ha meghalha tna , P rondhon 
kereste és megta lá l t a az éleslátás oly erejével, 
mely őt minden for rada lmár fölé 100 lábbal 
kiemeli. „Az egyház e te remtő és fenn ta r tó 
életelemét óha j t j á tok megismern i? Az egyház 
hiSz az Istenben! O minden fe lekezetnél jobban 
tud 'benne hinni ! 0 az isteni lényegnek leg-
tisztább, legteljesebb, leglényesebb nyilvánu-
lása ; éi nincs csak ő, a ki Istent imádni tudja. 2) 
Minthogy pedig az embernek sem az esze sem 
a szive nem volt képes m a g á t az is tenre való 
gondolástól megszabadi tani , a mi az egyház 
tu la jdona , — az egyház minden h á n y a t t a t á s da-
czára, e lpusz t í tha ta t lan marad t . " 3) 

Levél a szerkesztőhöz 
az egyetemi hitszónokság ügyében. 
A következő rövid felszólalás é rkeze t t 

hozzánk : 

Tekin te tes Szerkesz tőség! 
Miután m á r megszoktuk, hogy a legnehe-

zebb és legkényesebb kérdésekre nézve is Magyar-
ország kath . papságának régi kipróbál t tá jékoz-
tatójától , a „Religio"-tól ú tba igaz í tás t kapjunk, 
illetve v á r j u n k : bá tor vagyok többek kívánsá-
gá t is tolmácsolva az t a kérdést t isztelet tel 
te l jesen fölvetni a tek. Szerkesztőség előtt, — 
hogyan áll je lenleg a budapes t i kir. magya r 
tudomány-egyetemi hi tszónokság ügye, min 
akad t az meg, s várható-e annak közeli idő-
ben valamelyes megoldása s váj jon mi lyen! 

Kiváló t isztelet tel 
„ Consenior." 

Előzetes válasz. 
Miután ugy vagyunk meggyőződve, hogy 

a nm. és ft . püspöki k á r n a k 1902. évi j a n u á r 
hó 7-én és 8-án t a r t andó értekezlete, va lamin t 
maga a következő napon megnyi tandó ka th . 

'-) Il n'y a qu'elle qui sache l'adorer (sav. „l'es-
sence divine.") 

"') Proudhon, De la justice clans la Révolution 
et dans l'Eglise, t. I. dise. prél. §. III. 
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autonomiai kongresszus, a budapes t i kir m a g y a r 
tudomány-egye tem ügyeivel való foglalkozást 
ki nem kerülhet i , m á r hónapok előtt ugy ha-
tá roz tunk , hogy az egyetemi hi tszónokság s-
a vele kapcsolatos, illetve kapcsola tba ke rü l t 
ügyek tüze tesb t á rgya lásá t az autonomiai 
kongresszus működésével összefüggésben fog-
juk ebben a l a p b a n teljesíteni. E t tő l a ha tá roza-
tunk tó l czélszerüségi okok mia t t a fent i nagy-
becsű levél vétele u t á n sem szándékozunk 
eltérni. Honorá ln i azonban mindeneset re ho-
norálni fogjuk a nagybecsű levélben foglal t 
megt isz te l te tés t és nemes érdeklődést , még 
pedig az autonomiai kongresszus előtt kellő 
időben, hogy a ka th . kongresszusnak az ügy 
i rán t érdeklődő tag ja i kellő tá jékozássa l tud-
j a n a k esetleg, lia szükséges lenne, hozzászólni . 

Vonatkozássa l a fent i nemes intenczióju 
levél szavaira, annyi t már most kötelesek va-
gyunk ki jelenteni és konsta tá lni , hogy a kér-
déses ügy nem akadt meg semmin és sehol, csak 
t iszte le t te l megállt egy időre ott, hol I s ten egy-
házában az ügyeknek megál lás t vagy indulás t 
van j og parancsolni , Kr isz tus Urunknak ama 
rendelkezése szer in t : „Qui vos audit , m e 
aud i t ; qui vos spernit, me spernit ." 

T e h á t a viszontan való találkozásig. 
Szerk. 

A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Irta: Dcnifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla.*) — 

A m nézze tek körül, k. hal lgatóim, m á r csak 
romjai vannak m e g azon tá rsada lmi á l lapotnak, 
melyen egykor oly dicső épület vala, Mely kéz 
asta ala a rendnek és egyetér tésnek régi épü-
letét , ki dúl ta az t szé t? — H o n n a n származik 
m a n a p s á g a népek háborgó hul lámzása, a vi-
har tó l fe lkorbácsol t tengeréhez hasonlóan, hon-
n a n az aggódó érzés, és a fe jedelmek s né-
pek nyug ta l an sej telme egy sötét jövőről? 
Miért hasonlí t h á t egész Európa egy évszázad 
óta vulkánhoz, mely szakada t l anu l tüze t 
okád, s a l akóka t pi l lanat ig sem hagy ja nyu-
godni, még lia lá tszólag béke ura lkodik is ? 1) 
Minden ér telmes ember ezt feleli: azér t ju to t t 
e sorsra mai t á r sada lmunk , mer t elveszte a te-
kintély horgonyát. De miér t vesz te t te el? Miért? 

*) Lásd fent a 17. sz. 
*) V. ö. Lacordaire, Oeuvres IV. 275. 
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Fejedelmek és népek kivonták magukat az egyház 
legfőbb tekintélye, a pápáé alól! S akar já tok , 
kedves hallgatóim, ezen ok m a g y a r á z a t á t ? 
Egyszerű az s mindig igy hangzik : Mi termé-
szetfölötti vagyis keresztény világrendben élünk. 

Ezen rendben a tá rsada lom t á m a s z a n e m 
lehet t i sz tán te rmészet rendi tekintély, ez épen-
séggel e l lenmondás lenne. E rendben a ter-
mészetesnek mindig a természetfölöt t i ál tal 
kell felemeltetnie, s folyton ennek alárendel tet-
nie. — Valóban, az egész világot s az összes 
emberiséget I s ten csupán Krisztusra való tekin-
tettel kormányozza, — és ime e vi lágban az 
emberiség számára mégis t i sz tán te rmésze t rendi 
tekintély legyen a rend alapj a s a tá rsada lom 
támasza, mely nem közvet len összeköt te tésbe 
áll Krisztussal ? Soha ! Sőt egészen más kö-
vetkezte tés t kell levonnunk : Miután a katho-
likus egy ház e r endben a legszükségesebb, 
mer t hiszen — Krisztus kegyelmének birtoká-
ban lévén — egyedül ő képesi thet mindenki t 
természetfölöt t i rendel te tésének elnyerésére, s 
következőleg mint vallás, egyedüli alapj a az 
á l lamoknak és országoknak azér t az egy-
ház legfőbb tekintélye, a feje, nem lehet va-
lami vélet len az emberiség számára , ellenke-
zőleg Krisztus rendelése szerint ép oly szük-
séges, mint maga az egyház, m e r t ubi P e t r u s 
ibi Ecclesia, „ahol Péter van, ott az egyház is.u 2) 
Pé te r és utódai pedig helytartói minőségben ép 
oly viszonyban ál lanak az egyházhoz s követ-
kezőleg az emberiséghez is, mint Krisz tus 
maga» ám Krisztusnak minden fölött kell uralkod-
nia. E világ csak ugy tűnik fel, aminő tény-
leg t. i. mint előkészités és előföltétel termé-
szetfölötti tökéletességünkliez a mennyben . 

A pápa tekinté lye t ehá t szükséges a vi-
lágnak s kell, hogy minden más tekin té ly t az 
támogasson. 

Egy egyszerű következ te tés azon termé-
szetfölötti igazságból, hogy mi természet fölöt t i 
vi lágrendben élünk. — Á m vészit t a l án ezál-
tal a természetrendi tekintély valamit ? Ellen-
kezőleg! A pápa csa lhata t lan tekintélye ál tal 
minden emberi tekintély meg ta r t j a s megóvja 
szilárdságát s valódi nemességét . „Ezen leg-
több tekintélye a pápának, mond ja az egyház 
feje, nem nyom el, hanem támogat , nem pusz-

2) S. Ambrus in psalm. 40. No. 30. 

tit, hanem épit." 3) Azé r t h a j d a n a császárok 
és királyok a p á p á t atyának szólí tot ták s ez 
őket fiainak nevezte . — Mindezek u tán féle-
lem nélkül fe jezhet jük be egy nagy püspök-
kel, hogy ha Isten egy napon Európá t meg-
á tkozná s legborzasztóbb csapásaival láto-
g a t n á meg, ha a hit és művel tség fényét el-
venni akarná , ezzel megkezdené azt, hogy a 
papságot elvonná tő lünk s másfelé telepitené. 
De mi lenne a k k o r ? 

Váj jon nem leszünk-e kényte lenek e leg-
főbb földi tekintélynek, ezen minden szellemi 
és erkölcsi r end t á m a s z á n a k megvetésé t tar-
tani mindazon ba jok legközelebbi okának, 
melyek m a n a p s á g az európai t á r sada lmat 
s ú j t j á k ? Azért, oh királyok, okuljatok! tanuljatok, 
kik a földet Ítélitek! 4j 

Kedves hallgatóim, mi az örökkévalóság 
gyermekei vagyunk. Mint a kathol ikus egyház 
gyermekei nem ta r tozunk többé ezen világ-
hoz, még kevésbbé valamelyik századhoz, — 
azon ország, melynek polgárai vagyunk, mint 
ké t utolsó beszédünkben lá t tuk, nem e világ-
ból való, hanem az örökkévalóság leánya. 

Igen, a kathol ikus eg}Tház az örökkévaló-
ság leánya, mer t czélja nem innen való ; ala-
pi tója a tér és idő minden kor lá ta in felül áll ; 
legfőbb király m a g a Isten, és lá tha tó feje. 
A n n a k helyébe lép, ki igy szól t : Én vagyok az 
igazság. Tan í t á sa távol van minden ingadozás-
tól és vál tozástól , va lamint ő m a g a is azon 
biztosí tást nyerte , hogy a pokol kapui nem 
vesznek erőt r a j t a . Az egyház is, miként Jézus 
Krisztus, „ugyanaz tegnap és ma és mindörökké. " 5) 
Ez v igaszunk alapja és lelkesedésünk oka ! 
Nemze tek jö t t ek és mentek , az egyház ott 
ál lot t bölcsőjüknél, ot t sírjuknál, túlél t minden 
országot, l á t t a miként szület tek meg törvényeik 
és intézkedéseik, hogy vál toztak meg s men-
tek ismét feledésbe — és én oly szerencsés 
vagyok, hogy ezen egyház gyermeke lehetek ! 
Kr isz tus születése óta tizenkilencz század 
t a n u j a má r a legfélelmesebb for rada lmaknak 
és vál tozásoknak, a föld alapjai mintha meg-
rázkód tak volna, a tá rsada lom kebelében csu-
pán vá l tozás t és viszálykodást lá tunk : ám a 
kathol ikus egyház nem vál tozot t meg, ma is 

3) Acta et Décréta Cone. Vatic, p. 187, ed. Frib. 
Zsolt, 2, 10. 

5) Zsid. 13, 8. 
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u g y áll fönn , m i n t h a j d a n , a v iha rok köze-
p e t t e is n ö v e k e d i k — és én oly sze rencsés 
vagyok , hogy ezen e g y h á z n a k g3^ermeke lehe-
t ek ! A katholikus e g y h á z o n k ivül m i n d e n egy-
ház és f e l e k e z e t lé lek n é l k ü l va ló hu l l ához , 
é l e t t e l en c s o n t v á z h o z hasonl i t , m i n d a n n y i a n a 
semmiség ö r v é n y é b e o s z l a n a k fel és t ű n n e k 
el ; egyedül a k a t h o l i k u s e g y h á z áll s z i l á rdan 
az egyéni és fo ly ton v á l t o z ó v é l e m é n y e k egy-
velege közepe t t e , s h a e l s z a k a d n a k tö le néhá-
n y a n , ú jbó l k iegészü lnek , m e r t az ö rökkéva -
lóság l e á n y a — és én oly sze rencsés v a g y o k , 
h o g y ezen e g y h á z g y e r m e k e l e h e t e k ! 

Valóban , k e d v e s ha l l ga tó im , mi a,z örökké-
valóság gyermekei vagyunk, és m i n t i lyenek n e m 
v e h e t j ü k m a g u n k a t egy h a l a n d ó e m b e r n e k , 
é v s z á z a d n a k , v a g y v a l a m e l y n e m z e t n e k tani -
t á s a a lá . — Egy a mi mesterünk, a k a t h o l i k u s 
e g y h á z b a n , Jézus Krisztus! 0 veze t i és k o r m á -
n y o z z a a z t h e l y t a r t ó j a á l ta l , 0 véde lmez i min-
den t évedés tő l , „hogy egész n y á j á t a t éve ly 
m é r g e s e lede lé tő l v i s s za t a r t s a , s a m e n n y e i 
t a n t á p l á l é k á b a n részes i t se , hogy a viszályko-
d á s a va ló a l k a l m a t e lhá r í t s a s az egész egy-
h á z a t e g y s é g é b e n f e n t a r t s a , és a l ap j á r a t á m a s z -
kodva , a pokol k a p u i e l len sz i l á rdan á l l jon ." 6) 
Azé r t , oh s z e n t k a t h o l i k u s e g y h á z ! M i n d e n 
h ivők a n y j a s az ü d v ö s s é g va lód i b á r k á j a t e ! 
„ H a e l f e l edkezem rólad egykor, l egyek m e g v e t v e 
és f e l e d v e ! T o r k o m h o z r a g a d j o n nye lvem, lia 
m e g n e m e m l é k e z e m ró lad , h a n e m t a r t a l a k 
t é g e d f ő v i g a s á g o m n a k . " 7) V a j h a m i n d e n k i fel-
i smerné b e n n e d a b o l d o g s á g fo r r á sá t , m i n d e n 
sze rencse a l a p j á t s b á r c s a k miné l e lőbb e l jönne 
a p i l lana t , m e l y b e n v a l a m e n n y i k e r e s z t é n y min-
den he lyen s v é g e n ez á l t a l ános v a l l o m á s t 
t e n n é : Hiszek az egy, szent, katholikus és apostoli 
anyaszentegyházban ! 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 

Budapest, deczember 26. Katholikus akcziók indu-
lása. III. — 

Tudományt népszerűsítő, keresztény műveltséget 
terjesztő előadások és felolvasásokról Magyarország 
katholikus közönsége körében már évek óta folyt nem-
csak szó, de akczió is. 

A budapesti Kath. Kör. még zsellérségben lakott, 
mikor a felolvasásokat rendező bízottságnak köteles-
ségévé tétetett, hogy a Szent-lstván-Társulat tudomá-

6) Concil. Vatic, de eccl. c. 4. 
7) Zsolt. 136, 5, 6. 

nyos és irodalmi osztályával valamint az O. P. E.-tel 
egyetértésben, nem különben a vidéki városi közpon-
tok katholikus irodalmi és társadalmi vezető tényezői-
vel érintkezésbe lépvén, indítsa meg, a szabadkőműves 
„felvilágosodást" terjesztő u. n. szabad lyceumi elő-
adások és felolvasásokkal versenyre kelve, az igazi, 
vagyis a keresztény felvilágosodás és czivilizáczió esz-
méinek, elveinek és vívmányainak ismertetését s egy-
általában a magasabb műveltségre törekvő kath. hí-
veknek korunk divatos problémáira ós szólamaira nézve 
szükségessé vált felvilágosítását — az élő szó hatal-
mával. 

Az országos mozgalom erre a mozgatásra nem 
mozdult meg, hanem igenis, megindult a czélba vett 
akczió, a mint mondani szokás, szórványosan. Ott ahol 
püspöki városokban kath. köreink vannak, megindult a 
felolvasások jó szokása úgy mint Budapesten, s e fel-
olvasások mindenütt tetszést aratva sok korszerű és 
érdekes kérdés helyes felfogásának útjára vetettek meg-
becsülhetetlen világosságot. 

Időközben a szabadkőmívesség köréből kiindult 
akczió is növekedett erőben és terjedelemben. Az ily 
eredetű és szellemű szabad lyceumok, vagyis helyi fel-
olvasási bizottságoknak száma ugyanis állítólag már 
felszaporodott nyolczra, melyek megnyervén magának 
a közoktatásügyi kormánynak érdeklődósét is, mint orszá-
gos szervezet nem csekélyebb, mint „Szabad Egyetem" 
név alatt kívántak szerepelni. A budapesti kir. magyar 
tudomány-egyetem erélyes felszólalására a „Szabad 
Egyetem" név elejtetett ugyan, azonban maga az akczió, 
gondolom, „népszerű főiskolai tanfolyam" czim alatt 
fennmarad és tovább fog működni. 

Vaknak kell tehát lenni annak, a ki be nem látja, 
hogy nekünk katholikusoknak ily körülmények között 
ernyedetlenül kell fáradni és munkálkodni a magyar 
értelmiség körében, az igazi, vagyis a keresztény fel-
világosodásnak megoltalmazásában és terjesztésében. A 
novemberben tartott második katholikus nagygyűlés 
országos közóhajnak volt mintegy tolmácsa, midőn a 
katholikus szellemű felolvasások országos szervezését 
határozatilag kimondotta és azoknak megindításával és 
szervezésével az 0. P. E.-t bizta meg. Minthogy az 
ellenfél a maga akcziójának a „szabad lyceum" nevét 
adta, divatba jött nálunk is a katholikus felolvasások 
és előadások tanfolyamát „szabad katholikus lyceum" 
név alá foglalni. A kath. nagygyűlés határozata alap-
ján e név alatt nyitotta meg Nagyváradon az 0. P. E. 
nagyérdemű, fáradhatatlan elnöke, Margcdits Ede dr 
t. egyetemi ny. r. tanár az ottani katholikus előadáso-
kat, melyeket az ottani Kath. Kör lelkes elnöksége 
tett lehetségesekké és fog tenni ritka buzgóságával 
bizonyára virágzókká. Reméljük, hogy Pécs, az alapí-
tandó kath. egyetem várományosa, nemsokára szintén 
kilép a porondra. 

„Lehetetlen, hogy e tájékoztató, elismerő és buzdító 
sorokat befejezzük, a nélkül, hogy meg ne emlékez-
nénk a budapesti nt. Angolkisasszonyok abbeli halha-
tatlan érdeméről, hogy ők, kik itt a fővárosban a 
művelt katholikus nőközönség szükségleteit és u. n. 
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tudományos és irodalmi veszedelmeit legjobban isme-
rik, már több év óta gondoskodnak, hogy zárdájukban 
a magasabb műveltség hivatottjai, nők, de férfiak is, 
magas színtájon járó tudományos előadások tájékozta-
tásában részesüljenek. Monumentum aere perennius, a 
melynek becsét emeli az, hogy megvalósították hatá-
suk körében azt, a mit a második országos katholikus 
nagygyűlés csak mint óhajt és kívánságot tudott ki-
fejezni és határozattá emelni. 

A nt. Angolkisszonyok katholikus lyceumi elő-
adásait a történetíró számúra is érdekessé tette két 
budapesti kath. napilapunkban két katholikus tudósító-
nak kedélyes összeszólalkozása, a melynek aménités ai 
közöl mi csak a dolog velejére tartozó részletet emel-
jük ki. Itjabb napilapunk tudósítójának a nagyváradi 
kath. lyceum megnyitójáról szóló tudósítására, mely 
mindent a nagyváradi kezdeményezésnek látszott le-
foglalni, veterán napi lapunk tudósítója ugyanis a követ-
kező „felvilágosító sorokat" közölte: „Az Angolkisasz-
szonyok intézetébe szívesen adják a katholikus szülök 
leánygyermekeiket nevelésre ; mert ez intézet mind a 
neveléssel s a tanítással foglalkozó erőkre, mind az 
ahhoz szükséges eszközökre nézve páratlan a magyar 
hazában. De azzal, hogy a növendékeket minden tekin-
tetben a felsőbb iskolák igényeinek is megfelelőleg 
kiművelik, nem elégesznek meg a jámbor s művelt 
szerzetesnők ; hanem felkértek egy, az intézet kötelé-
kén kivül álló tanárt, Tomesányi Lajos jézustársasági 
atyát, hogy magasabb műveltségű hölgyek számára 
dísztermében minden héten az egész iskolai éven át, tudo-
mányos előadásokat tartson. S ezen előadásokon nagy 
számmal volt mindeddig jelen a székesfőváros művelt 
hölgyközönsége ; de ott volt mindig néhány férfin is 
(tanárok.) Szóba került ott a föld története ; szóba 
került a fejlődés elmélete, a Kölliker és Wigand által 
módosított Darwin-féle elmélet, a mivartizmus, a budd-
hizmus és sok más dolog." 

A felvilágosító felszólalás többi szövegéből vilá-
gosan kitűnik annyi, hogy a „katholikus lyceum nem 
Nagyváradon kezdette meg előadásait, sőt annak léte-
sítésére nem is novemberben a második kath. kon-
gresszuson adták meg az impulzust." Kath. lyceumi 
előadásokat — mellőzve a szűkebb körben mozgott 
multévieket, — már f. évi október kezdete óta minden 
héten tartanak Budapesten a nt. Angolkisasszonyoknál. 

Ennyit a katholikus lyceumnak nevezett katho-
likus akczió megindulásáról — évzáróul. ? ? 

Köln, decz. 17. Hogy történt a katholikus egyetemi 
hallgatók első önképző egyesületének megalakulása 1844-ben 
Bonnban. — 

Erre a kérdésre a feleletet időszerűvé az tette 
most, hogy meghalt az első ily ifjúsági egyesület ter-
vezője és megalapítója, von der Burg gymnichi plé-
bános és lechenich-kerületi esperes személyében a kölni 
foegy házmegy eben. A boldogult félszázados papi jubi-
leuma alkalmával az alapítás történetét ekkép be-
szélte el : 

1844-ben történt, írja a „Köln. Volksz.", midőn a 
szent tunica nyilvános kitétele miatt annyira gyalázott 
Arnoldi püspök a trieri zarándoklat után Bonnba ér-
kezett, barátja van Wahnen főplebános látogatására és 
rövid pihenésre. Alig ment hire a dolognak, az egye-
tem katholikus hallgatói mind a négy karból azonnal 
összebeszéltek, hogy a nagyérdemű püspöknek tiszte-
letére. s kárpótlásul mintegy a szenvedett bántalma-
kért, fáklyásmenetet rendeznek. Abban az időben, ez, 
a hithűségnek pompás megnyilatkozása vala. „Ez alatt 
a fáktyásmenet alatt jutott eszembe, mondá az arany-
mi sés öreg ur, vájjon nem lehetne-e ugy mint azon a 
napon történt, a katholikus egyetemi ifjúságot azután 
is tartósan együttartani. Egy érzelműek és szelleműek 
egyesülése valamennyi karból igen alkalmas leheí; a hit-
buzgóság fenntartására és erősítésére, lendületet adhat 
a tudományos törekvésnek és az egyetemi élet vesze-
delmei közt egyeseknek erőt, támaszt és oltalmat nyújt-
hat. Ezt a gondolatot közöltem több barátommal. Tet-
szett, megbeszéltük és hozzáfogtunk a megvalósításhoz 
s 1844. nov. 15-én egyesületet alapítottunk Bonnnban, 
minclahárom kar tanulói számára tisztán és egyszerűen 
hitünk egységére és a tudományos törekvés komoly-
ságára. A müncheni bajor egyetemen virágzott katho-
likus élet és törekvés, melynek képviselői oly férfiak 
valának, mint Ringseis, Döllinger, Sepp, Phillips, v. 
Moy, Winclischmann, Görres és mások, mintául szol-
gált nekünk s elhatároztuk, hogy egyesületünket Bava-
riának fogjuk nevezni." 

A boldogult és társai bizonyára nem gondoltak 
arra, hogy nem sokára más egyetemeken követni fog-
ják példájokat s nemes lelkű kath. ifjak hasonló társu-
latokat fognak szervezni Németországban. Ausztriában, 
Svájczban s legújabban Magyarországban is. Isten 
megáldotta az egyszerű theologus gondolatát és őt az 
emberiség nagy jótevőinek sorába emelte fel. Utolsó 
szavai, mintegy végrendelete a boldogultalak, figyelmez-
tetés vala az egyetemi ifjúsághoz, hogy egyesületeik 
csak ugy fognak fennállani és virágzani, hogyha ko-
moly lesz az egyetemeken a tanulás és buzgó a hit-
élet. Faxit Deus ! 

I R O D A L O M . 

= Katholikus Egyházi Zeneközlöny. Az országos 
magyar Czeczilia-egyesület hivatalos közlönye. A leg-
utóbb megjelent 10. száma a következő dolgozatokat 
tartalmazza : 

Előfizetési felhívás. — Jegyzői jelentés az O. M. 
C. E. működéséről. — Az egyházi zene társadalmi je-
lentősége. — Ujabb merénylet a „Musica Sacra" ellen. 
— Utóhangok. — Egyesületi ügyek. — Irodalom. — 
Vegyesek. — Hirdetések. 

A kitűnően szerkesztett s magas nivón álló szak-
folyóiratot a legmelegebben ajánljuk. Az egyházi zene 
érdekeit manapság egyedül ez a nyolcz éves múlttal 
biró folyóirat képviseli s tevékenysége a szakkörök 
előtt igen becses. — Előfizetési ára egész évre 3 kor. 
20 fillér. Az O. M. C. E. tagjainak 2 korona. Kiadó-
hivatal : Budapest, VIII., Mária Terézia-tér 9. sz. 
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— 175 elbeszélés Jézus szentséges Szive ájtalos-
ságának hasznos voltáról. Gyűjtötte: dr Keller J. Antal, 
gottenheimi plébános ; fordította : Tornyai Ferencz, csa-
lai kath. lelkész. Ily czim alatt egy rendkívül hasznos 
és tanulságos könyv hagyta el a sajtót, melyben — 
„Jézus Szive nyilvános tiszteletének eredete", „Szen-
tek és boldogok példái és nyilatkozatai Jézus Szive 
ájtatosságáról", „Jézus Szivének felajánlott országok, 
városok, egyházmegyék", „Jézus Szive biztos mene-
dékhely minden veszélyben és • szükségben", „Jézus 
Szive az eltévedettek és elesettek gyámola", „Jézus 
Szivének szelleme és hatásos működése" cz. fejezetek 
alá foglalva — Százhetvenöt, Jézus Szivére vonatkozó, 
szebbnél-szebb elbeszélést találunk. E tényeken ala-
puló, megható elbeszélesekben bebizonyítva látjuk azt, 
hogy Jézusnak szeretettől lángoló, könyörületes Szive 
nem hagyja segítség nélkül azokat, kik bajaikban élő 
hittel, tántoríthatlan bizalommal Hozzá fordulnak. Azért 
e könyvet nagy lelki haszonnal olvashatják egyháziak 
és világiak egyaránt, a lelkipásztorok számára pedig 
valóságos kincses bányául szolgálnak ezek az elbeszé-
lések a legszentebb Szívről szóló beszédek, oktatások 
készítésénél. A Jézus Szivének finom aczélmetszetű 
képével díszített s a szombathelyi egyházi főhatóság-
jóváhagyásával ellátott művet, mely karácsonyi ajándék-
nak is kiválóan alkalmas, a legmelegebben ajánljuk t. 
olvasóink figyelmébe. A 460 oldalra terjedő, 8-ad 
alakú s csinos kiállítású könyv ára fűzve és bérmentve 
3 korona 60 fillér, hittanhallgatóknak 2 kor. 40 fillér. 
Gyűjtők 10 példány után egy tiszteletpéldányban ré-
szesülnek. Megrendelhető a kiadó „Egyházmegyei Könyv-
nyomdád -nál Szombathelyen. 

VEGYESEK. 
— Mi készül Francziaországban, mutatja az, hogy 

a képviselőházban indítványok tétettek a) a Falloux-
féle, közoktatási szabadságot garantirozó törvény meg-
szüntetésére, b) az autorizált szerzetes rendeknek, tehát 
valamennyi szerzetes rendnek eltörlésére, c) a nagy 
forradalom által elrabolt és elpazarolt egyházi javak 
kárpótlása gyanánt a kath. papságnak járó állami dotá-
czió teljes törlésére. Jövő évben lesznek a választások. 
Ha a szabadkőművesek és nemzetietlen sociáldemokra-
ták szövetsége győz, megtöiténik mindez. Amcle erős 
ellenmozgalom járja be az országot. A hithű katholi-
kusok és a szabadságnak minden hive szintén szövet-
ségre lépnek, hogy megmentsék a szabadságot. A 
Katholikus pénzgyűjtő bizottság két hét alatt 300.000 
frankot kapott választási költségekre fillérenkint. 

— Érdekes vallomást tett a berlini egyetem tör-
ténet-tanára a Spahn-eset alkalmából. Decz. 14-én elő-
adást tartott a hamburgi Goethebund előtt a követ-
kező tételről: „Római hit és szabad tudomány". Ebben 
az előadásában bevallotta, hogy mikor dr Spahn tőle 
a berlini egyetemen való habilitatiót, tanárrá képesí-
tést kérte, ő fölvetette előtte a lelkiismereti kérdést, 
vagyis világos, hogy betolakodott Spahn lelkiismereti, 
vallási dolgaiba s ott erkölcsi nyomást próbált meg 

gyakorolni a ker, hittől s a kath. egyháztól elrugasz-
kodott u. n. „szabad" és „föltevésnélküli" tudomány 
érdekében. Hogy ezt tennie szabad nem volt, világos. 
És ezek az emberek mernek „szabad" tudományról 
beszélni ! 

— JB eriinben ezidőszerint 18,000 főiskolai tanuló 
van. Ebből a számból 6857 rendes és 6325 rendkívüli 
hallgató tehát összesen 13,092 hallgató (köztük 611 nő) 
esik a tudomány-egyetemre, 3375 a műegyetemre, 314 
a katonai orvosi akadémiára, 345 a bányászati akadé-
miára, 482 az állatorvosi akadémiára, 382 a mezőgazda-
sági akadémiára, 350 a képzőművészeti akadémiára. 

— Mesés liszteletdij. A bécsi polgári törvényszék 
2 ügyvédnek a báró Hirsch-féle hagyaték ügyének le-
bonyolításában kifejtett munka tiszteletdíja fejében 
800,000 koronát szavazott meg. Ugyancsak Bécsben 
neg37edszázad előtt szintén egy millionárius hagyatéka 
után 400,000 forintot kapott. Ilyen fóka egyszer ejthető 
el egy-egy század alatt, mert — sok az eszkimó, kevés 
a fóka. 

— Népek megtérése a keresztény vallásra egy 
tömegben jelenleg nincsen napirenden. Egyénenkint, 
L'gfölebb családonkint vonul az emberiség Krisztus val-
lásának kebelébe. Egész nép megtéréséhez hasonló eset 
fordult elő e napokban Afrikában, a hol Nsonbi király 
az Alsó-Niger mellett 8000 alattvalójával együtt vette 
fel Lejeure apostoli prefektus kezéből a keresztség 
szentségét. 

— Németország munkátlan emberei dr Jastrow 
magántanár összeszámítása szerint 5r0,000-en vannak. 
Berlinben, Boroszlóban, Drezdában stb. minden tizedik 
munkás munka nélkül szűkölködik. 

— „Parturiunt montes." A német protestantizmus 
vakbuzgó elemei „Priesterheim"-ot, menedékházat ren-
deztek be Halléban hűtlenné vált kath. papok számára. 
Az ily elzüllött egzisztencziák természetesen nem nagy 
dicsőséget hoztak a hollei prot. Priesterheimre. Ha 
csak magára Németországra szorítkoznék ez az intéz-
mény, akár azonnal be lehetne csukni. Azért a hálót 
külországokra vetették ki. S hogy kitöltsenek egy üres 
helyet, még Siebenbürgenből is felvettek egy „jogászt," 
persze, hogy protestáns vallású erdélyi szászt, a ki 
theologiát akar tanulni. Ily fogásokkal természetesen 
az intézet „menekült"-jeinek a számát évenkint már 
csak fel lehet vinni 2—3 tagra. Egyről, e közül a há-
rom közül is, a mult évi jelentés azt mondja, hogy 
„botrányos élete miatt elkellett bocsátani." Egy má-
siknak az intézet Württembergben szerzett világi ál-
lást, de az illető azt „tapintatlan fellépése" következ-
tében csakhamar elvesztette. Az elzüllés utja, hiába 
minden erőlködés, nem lehet a krisztusi hit terjeszté-
sének az utja. 

— Nevezetes pap húpyt el f. hó 5-én életének 
80-ik* évében Gymnichben, a hol plébános volt, von der 
Burg dékán személyében. A boldogult arról nevezetes, 
hogy ő alapította 1844-ben Bonnban a katholikus egye-
temi ifjúság számára az első egyesületet „Bavaria" 
név alatt. Akkor még maga is egyetemi hallgató volt. 
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Hogy miképp jött az áldott lelkű férfiú e gondolatra, 
azt legközelebbi alkalommal saját vallomása szerint 
beszéljük el. 

— Mi a katli. theologia álláspontja Harnack ber-
lini prot. theol. tanár „Das Wesen des Christenthums" 
cz. munkájával szemben kifejtette a würzburgi egye-
tem tavalyi Rector Magnificusa, Abart dr és theolo-
giai professzor, midőn a würzburgi egyetem alapítási 
ünnepén így nyilatkozott: ..Bármily jeles legyen is Har-
nack emez előadásaiban sok különfejtegetése, felfogá-
súnak egészéhez, más egyébtől eltekintve, márcsak azért 
sem jándhatok, mert Harnack avval a világfeletti, ter-
mészetfölötti, isteni elemmel, a mely a kereszténység-
ben és mindenek előtt magában a kereszténység alapí-
tójában foglaltatik, sehogy sem tud tisztába jönni." 
Kath. embernek ennyi elég. 

— Egyházi viszonyok Olaszországban. Egy nem 
régen megjelent olasz munka után közöljük az alábbi 
adatokat, melyek kellőképpen megvilágítják a kath. 
egyház viszonyait Olaszországban. Az egyesült Olasz-
ország 83 millió alattvalójának 99 százaléka a kath. 
vallás hive. Különféle felekezetű protestáns összesen 
62 ezer van, a zsidók száma pedig nem több, mint 50 
ezer vagyis Budapesten négyszer annyi zsidó van, mint 
egész Olaszországban. A 33 millió kath. hivő lelki 
gondozására van Olaszországban 49 érsekség, 221 püs-
pökség, 20,465 plébánia, 55,263 templom és kápolna, 
76,560 lelkészkedő pap. — A jelenleg állami kezelés 
alatt álló vallásalap jövedelme a következő czélokra 
fordíttatik : 19 érsek évenkint kap à 15 ezer lírát, 50 
püspök egyenkint évi 10,000 lirát, 69 érseki és püs-
pöki hivatal egyenkint évi 500 lirát, 3856 I. osztályú 
plébánia 2000-nél nagyobb lélekszámmal egyenkint 
évi 1500 lirát, 6156 II. osztályú plébánia 800-tól 2000 
lélekig évente 1200 lirát, 5033 III. osztályú plébánia 
(sussidiarie) 500-tól 800 lélekig évi 1000 lirát, a nem 
javadalmazott alsóbb lelkészek pedig összesen 11 és 
fél millió lirát. Yagyis a vallásalap évente több mint 
30 millió lirát fordít ily czélokra. Az egyes plébániák 
általában véve igen gyér lélekszámmal birnak, a miért 
is a lelkipásztortodás igen belterjesen eszközölhető. 
Igy 398 plébániában 100-nál kevesebb a lélekszám, 
1576 plébániában a lélekszám 100-tól 199-ig, 1879 plé-
bániában 200-tól 299-ig, 1652 plébániában 300-tól 
399-ig, 1482 plébániában 400-tól 499-ig terjed. Szó van 
a plébániák számának apasztásáról, de a kormány a 
Szentszék kezdeményezése nélkül nem teheti meg ezt. 
Albenga, Spoleto, Yentimiglia és még más 25 püspök-
ség évi jövedelme nincs még 600 lira sem. A hiányt 
kiegészíti 6000 líráig a vallásalap, a Szentszék pedig 
itt-ott 15 ezer líráig. 

— „11 faut renverser Dien!" Le kell rántani az 
Istent! Ezt igy mondta Flaissiéres, Marseille városának 
a polgármestere, a kit szocziáldemokrata elvei miatt 
emeltek a hires marseillaise dal városának kormányzói 

székébe. A közönséges atheisták tagadják az Isten 
létét. Ez elismeri és megsemmisíteni akarja. Az elbu-
tultság netovábbja. Az egész káromkodás egyébiránt 
teljes nyomorúságában igy fogalmazódott meg a sze-
rencsétlen franczia ajkain: „Si l'humanité veut s'aff-
ranchir, il faut qu'elle renverse Dieu." Vendéglőben 
mondta, országos képviselők jelenlétében és tetszésével. 
Ennyire elfajultak Francziaországban az erkölcsök és 
viszonyok ! ( Univers.) 

EPF" Legyen szabad t. olvasóinkat ezúttal külön-külön 
is felkérni arra, hogy elő fizetősöket mielőbb megújítani, s a 
szerint a mint kinek kinek hatásköre és befolyása engedi, a 
lap előfizetőinek s illetve olvasóinak számát nagybecsű 
akczióba-lépésökkel gyarapítani szíveskedjenek. A ..Religio", 
a mint hétről-hétre kétszer is megmutatja, a legnehezebb 
kérdésekben is, Sión falán kijelölt őrállásán, embertől ki-
telhető erővel helyt szokott állni. Az eddigieknél még 
súlyosabb idők fognak következni. A harcz Istenért 
és az ő vallásaért nemcsak élesedni fog hevében, de 
szélesedni is, mindenre a mi szent kiterjeszkedő általá-
nosságánál fogva. A „Religio" őrállomását ilyen idők-
ben fokozott érdeklődéssel és támogatással kell erősí-
teni a további küzdelemre. A kik a lap járatásában 
könnyítésre tarthatnak számot, forduljanak egyenesen 
a szerkesztőhöz. Több plébánia is összeállhat egy-egy 
példány járatására. Ez nagyon régi módja a testvéri 
összetartásnak. A hol azonban főpásztori engedelem 
van a lapnak a plébániai könyvtár számára templomi 
pénzből való külön-külön járathatására, ott evvel a ked-
vezménynyel lelkiismeretesen külön-külön kell élni és 
a lap példányait évről-évre a plébániai könyvtárban 
gondosan el kell tenni. Mert a „Religio", a mint t. 
olvasóink meggyőződhettek róla, valóságos évkönyvnek 
tekinthető Krisztus Urunk egyházának hazánkban és 
az egész világon folyó életéről. A késő utókor előtt is 
tanulságos olvasmány lesz. A tiszt, növendékpapság, 
az ő irodalmi és gyakorló iskoláik számára beállított 
külön rovat működéséből teljes meggyőződést szerezhe-
tett immár arról, hogy nemes törekvéseiket a „Religio" 
teljes mértékben méltányolja és elősegíteni mindenkor 
kész. Ennél, szívesen, még tovább is elmegyünk. Hogyha 
egy-egy papnevelő intézetből akár egyesek, akár az 
iskolák valamely tisztviselőjének gyűjtésére egyszerre 
legalább tizen vagy öten jelentkeznek, a lapot a leg-
messzebb menő kedvezmény, t. i. csupán a posta-díj 
megtérítése mellett kaphatják meg, külön-külön, kiki 
a maga nevére. Denique a fődolog ilyenkor, az előfizetés 
idejében, az, hogy mindenki legalább egy-két uj előfi-
zetőt állítson be magával a támogatók sorába, hogy 
a ki-kidüledező öreg oszlopok helyét fiatalabb erők, 
ifjabb tényezői az egyházi életnek foglalják el ha-
zánkban. Mert nyelvi elszigeteltségünknél fogva kül-
földi terjedésre számítanunk egyáltalában nem lehet. 
Sőt nekünk kell itthonról támogatnunk külföldön levő 
kevés kath. magyar poziczióink némelyikét. A lapra 
szóló előfizetések módja a lap homlokán van feltün-
tetve. Szorult helyzetben levők, — számtalanon tanús-
kodhatnak róla, — az év bármely szakában teljesíthe-
tik kötelességöket, csak a megrendelés érkezzék be 
kellő időben, hogy a nyomtatandó példányok száma 
iránt lehessen intézkedni. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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